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l-ATA DA 50• SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N• 81/80 (n• 144/80, na origem), referente ao Projeto de 'Lei da 
Câmara n• 96, de 1979 (n• 1.130/79, na Casa de origem), que altera aRe
lação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado 
pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973. (Projeto que se transformou 
na Lei n• 6. 776, de 30 de abril de 1980.) 

De agradecimento de comunicação: 

- N• 82(80 (n• 148/80, na origem), relativa à aprovação das matêrias 
constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 374/79, 113, 
52, 114 e 103, de 1980. 

Submetendo à deliberação do Senado projeto de lei: 

- Projeto de Lei do Senado n• 75/80-DF, que dispõe sobre a desti
nação da ta'xajudiciária de que trata o artigo 20 do Decreto-lei n9 115, de 
1967. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 180/78, que "modifica a redação do 
caput do artigo 226 da Consolidação das Leis do Trabalho", e n• 192, de 
1978, que "altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho", 

-Oficio n• S/8/80 (n• 18/P/MC, de 31-3-80, na origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, ao Senado Fe
deral, cópias do acórdão proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
autos do Recurso Extraordinário n9 88.371~1, o qual declarou a inconsti~ 
tucionalidade dos artigos 246 e 247 da Lei n• 1.310, de 31 de dezembro de 
1966, do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

-Oficio n• S/4/79 (Oficio n• 7-P/MC, de 28-3-79, na origem), do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, ao Sena~ 
do Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Su~ 
premo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 81.192~~, 
do Estado do Espírito Santo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos 
artigos 242 e 243 do Código Tributário do Município de Vila Velha (Lei n• 
1.342, de 1970), daquele Estado. 

-Projeto de Lei da Cãmaia n• 23/77 (n• 996-B, de 1975, na Casa de 
origem), que "altera a redação do artigo 147 do Decreto-lei n• 5.452, de 1• 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 80/79 (n• 2.249-B, de 1976, na Casa 
de origem), que "acrescenta parágrafo ao artigo !04 da Lei n• 5.772, de 21 
de dezembro de 1971, que "institui o Código da Propriedade Industrial, e 
dã outras providênciaS". 

-Projeto de Lei do Senado n• 335/79, que "autoriza declarações de 
utilidade pública, para fins de desapropriação de terras que, pela União, 

foram destinadas a constituir o Patrimônio da Fundação Nacional do 
Indio". 

- Projeto de Lei do Senado n• 369 (79, que "revoga o Decreto-lei n' 
1.342, de 28 de agosto de 1974, que "altera o artigo 12 da Lei n• 5.143, de 
20 de outubro de 1966". 

- Projeto de Lei do Senado n• 132/78, que "dispõe sobre aposenta
doria especial para os guarda~chaves, manobreiros e controladores de trá .. 
fego ferroviârio". 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 76(80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dispõe sobre a natureza jurídica dos contratos de 
serviço com cláusula de risco, a serem celebrados pela PETROBRÃS 
S.A., e dá outras providências. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso pronunciado pelo 
Ministro Antônio Delfim Netto, quando da abertura do X Congresso de 
Siderurgia. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Realização das eleições munici
pais do corrente ano. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n• 178/76-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Jtalívio Coelho, que acrescenta parâgrafo único ao artigo 34 
da Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo pres
crição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL. Votaçlo 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 11/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rincão (SP) a elevar, em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e 
sete mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e cinco centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. Votaçilo adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resolução n• 17/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a realizar operação de emprêstimo externo, no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), para 
investimentos em projetas rodoviârios e de energia elétrica. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Requerimento n• 100/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros
sard e outros, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 26/80, do Sr. Se
nador Humberto Lucena. que atribui às Comissões Provisórias Munici~ 
pais dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às 
eleições de 15 de novembro de 1980, Votaçilo adiada por falta de quorum. 

-Requerimento nv 78/80, de autoria do Sr. Senador José Lins, soli~ 
citando, nos termos do art. 418, I, do Regimento Interno, a convocação 
do Sr. Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Senado, infor
mações a ·respeito do "Programa Nacional de Desburocratização". Vo
taÇão adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 118/80; de autoria dos Srs. Senadores Henrique 
Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, 
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alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 
249/79, do Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses em que as 
decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições 
de trabalho, trata do exercicio do direito de greve, e dâ outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 275/79-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural. (Apreciação preliminar da constitucionalida
de.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 299/77, de autoria do Sr. Senador Lã
zaro Barboza, que dá nova redação ao art. 246 do Decreto-lei n"' 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 239/79, de autoria do Sr. Senador 
Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacio
nais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das 
respectivas ordens dos quais tenha sido excluído. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 316/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, qüe introduz alterações no te~to da Lei o\J 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de auto
ridade. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 28/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que promove reajustamento de benefícios previden-

ciãrios, restaura proporcionalidades entre tetas para contribuição, e dã 
outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Vo
tação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Lei do Senado n' 306/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que -intro-duz alteraçãO na Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (A
preciação preliminar da juridicidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

1.5- DISCURSO AP()S A ORDEM DO DIA 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como L!der - Resposta a 
críticas formuladas por membros da Oposição sobre os segUintes assun
tos: maxidesvalorização do cruzeiro; contratos de risco; validade das es
tatísticas apresentadas pelo Ministério da Saúde sobre a incidência da po
liomielite no Brasil; patrocínio do Governo brasileiro à realização do 
Congresso da União Postal Universal; e posição do Governo em rçlação à 
greve dos metalúrgicos do ABCD paulista. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Avaliação do Programa 
Energético Brasileiro. 

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

2 -MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 50• SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME. 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiorilard - Raimundo Pa
rente - J arbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque
José Sarney- Bernardino Viana- Helvidio Nunes- Almir Pinto- Hum
berto Lucena - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - LOurival Baptist~ -
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Roberto Saturnino- Itamar Franco 
-José Richa- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 21 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão_. 

O Sr. 1 •-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionado: 

N• 81(80 (n' 144(80, na origem), de 30 de abril do corrente ano, referen
te ao Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1979 (n' 1.130/79, na Casa de ori
gem), que altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973. (Projeto que 
se transformou na Lei n• 6.776, de 30 de abril de 1980.) 

De agradecimento de comunicação: 

N' 82(80 (n' 148(80, na origem), de 30 de abril do corrente ano, relativa 
à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Re
pública n's 374, de 1979, 113, 52, 114 e 103, de 1980. 

Submetendo à deliberação do Senado projeto de Lei: 

MENSAGEM N• 83, DE 1980 
(N' 149/80, na origem) 

Excelentíssimos Senh.ores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da Consti~ 

tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias; acOmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Justiça, o anexo projeto de lei que ·~dispõe sobre a destinação da taxa judi
ciária de que trata o artigo 20 do Decreto-lei n• 115, de 1967". 

Brasflia, 2 de maio de 1980. - Joio Figueiredo. 

EM/DAL 0114 
Em 26 de março de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 

o anexo projeto de lei que dispõe sobre a destinação da taxajudiciãria de que 
trata o artigo 20 do Decreto-lei n• 115, de 25 de janeiro de 1967 (Regimento 
de Custas da Justiça do Distrito Federal), alterado pelo artjgo 29 do Decreto
lei n' 246, de 28 de fevereiro <ie 1967. 

2. O projeto estabelece' a cobrança da referida taxa em favor da cons
trução do ediflcio-sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do 
Distrito Federal, acatando as ponderáveis razões suscitadas pelo Senhor Pre
sidente daquela entidade, sobre não mais subsistir o motivo a que se destina~ 
ra, isto é, a construção do Palácio da Justiça do Distrito Federal. 

3. Além disso, no que concerne ao tabelamento da taxa judiciária, fixa
da na base de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, o projeto dispõe 
sobre o limite máximo, calculado em função do valor de referência vigente 
para o Distrito Federal, tendo em vista o sensível desgaste da moeda, decor
rente do proCesso inflacionário. 
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4. Transformado em lei o Projeto em anexo, cumpre-se o disposto no§ 
2• do artigo 139 da Lei n• 4.215/63, ao estatuir que: 

.. 0 Poder Executivo proverá, no Distrito Federal e nos Terri
tórios, a instalação condigna da Ordem, cooperando com os Esta
dos para o mesmo fim." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - lbrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 75, DE 1980-DF 

Dispõe sobre a destinação da taxa judiciária de que trata o artigo 
20 do Decreto-lei n' 115, de 1967. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I' A partir do exerclcio de 1980, o produto da taxa judiciária a 

que se refere o artigo 20 do Decreto-lei n' 115, de 25 de janeiro de 1967, alte
rado pelo artigo 2' do Decreto-lei n' 246, de 28 de fevereiro del967, destinar
so-á à construção do ediflcio-sede da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A taxa judiciária referida neste artigo serâ cobrada na 
base de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, até o limite do valor de re
ferência vigente no Distrito Federal. 

Art. 2'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 246, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Modifica o Decreto-lei n• 113, de 25 de janeiro de1967, e o Reg!· 
mento de Custas da Justlça do Distrito Federal. 

Art. 2' O art. 20 do Decreto-lei n• 115, de 25 de janeiro de 1967, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 20. Fica criada a taxa judiciária, destinada a contri~uir 
para a construção do Palácio da Justiça, que será cobrada sobre o 
valor da causa, na seguinte proporção: 

a) atê o valor de NCrS 1.000,00 - 2%. 
b) de NCrS 1.001,00 a NCrS 5.000,00- 1%. 
c) pelo que exceder a NCr$ 5.000,00 - 0,5%, até o limite de 

NCrS 300,00." 

(Às Comi .. 8es de Constituição e Ju.rtiça, do Distrito Federa/e de 
Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 243 E 244, DE 1980 

Sobre os Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1978, que "modifi
ca a redação do caput do artigo 226 da Consolidação das Leis do Tra
balho", e n' 192, de 1978, que "altera dispositivos da Consolldaçilo 
das Leis do Trabalho". 

PARECER N• 243, DE J980. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador BernardJno Viana 
Os Projetes sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, 

visam a alterar o artigo 226 da Consolidação das Leis do Trabalho, preten
dendo o PLS n' 180/78 incluir entre os beneficiârios do regime especial de 6 
(seis) horas de trabalho dos bancários também os vigilantes bancários, en
quanto o PLS n' 192/78 intenta fazer o mesmo em beneficio dos motoristas 
de bancos. 

2. Na Justificação do PLS n• 180/78, aduz o Autor: " ... o artigo 226 da 
Consolidação das Leis do Trabalho enteride o regime especial de trabalho dos 
bancários (art. 224) aos porteiros, telefonistas, serventes e contínuos que pres
tam seus serviços em bancos. Esse dispositivo, todavia, omite os vigilantes 
bancários, cuja jornada de trabalho permanece fiXada pela regra geral do arti
go 58 da CLT, ou seja, oito horas diárias". 

O mesmo argumento é desenvolvido na Justificação do PLS n' 192/78, 
relativamente à situação dos motoristas de bancos. 

3. Em seu primeiro pronunciamento sobre o PLS n~ 192/78, sendo Rela
tor o entãO Senador Otto Lehmann, opinou esta Comissão fosse requerida a 
tramitação conjunta com o PLs n~ 180/78, dada a correlação de matéria. 

4. Ambos os Projetes pretendem alterar o mesmo artigo da Lei consoli
dada. Não hã obstáculos jurídico-constitucionais a impedir-lhes a trami-

tação. E até se podem invocar em seu favor o princípio da isonomia legal (art. 
153, § 1~, da Constituição), quanto a norma programática contida no art. 165, 
capul, segunda parte, pela qual a Constituição assegura aos trabalhadores 
váriOs direitos, " ... além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de 
sua condição sociaL.". 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação quer do PLS n.,.. 180, quer 
do PLS 192, de 1978, porque constitucionais, jurídicos, regimentais e de boa 
técnica legislativa, na forma da seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Modifica a redação do caput do artigo 226 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 .5.452, de J9 de maio de 
1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • O caput do artigo 226 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de ]'i' de maio de 1943~ passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 226. O regime especial de 6 (seis) horas de trabalho 
também será aplicado aos empregados ein serviços.de portaria, de 
limpeza e de vigilância, tais como porteiros, telefonistas de mesa, 
contínuos, serventes e guardas de vigilância, bem assim aos motoris
tas, empregados cm bancos ou casas bancárias. 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1979.- Henrique de La 

Rocque, Presidente.- BernardJno Viana, Relator.- Tancredo Ne
ves - Nel'~Un Carneiro - Moacyr DaDa - Cunha Lima - Almlr 
Pinto- Raimundo Parente- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 244, DE 1980. 
Da Comlssilo de Legislação Social 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Propõe o eminente Senador Orestes Quércia a alteração do ar

tigo 226 da CLT, de modo a incluir, entre as atividades ali enumera
das, sujeitas ao regime de trabalho de 6 horas diárias, os guardas de 
vigilância bancária. 

Como, pouco~ antes, o artigo 224 fixa, em termos gerais, o ho
rário dos bancários em 6 horas, haveria alguma controvérsia, dou· 
trinãria e jurisprudenéial, quanto à aplicação do referido regime aos 
empregados que exercem outras funções não relacionadas direta
mente com a atividade bancâria. 

Daí a razão do artigo 226 que torna explicito que aquela jorna
da especial! aplicável, também, aos porteiros, aos telefonistas, aos 
contínuos e aos serventes. 

Evidentemente, ao fazer essa enumeração, tinha o legislador os 
dados e informações existentes à época. Ora, a atividade bancária 
tornou-se extremamente dinâmica, ampliando de tal maneira seus 
serviços que, hoje, um banco chega a ser um verdadeiro procurador 
ad negotla. de seus clientes. Do mesmo modo, não se dava maior ên
fase aos problemas de segurança, cuja importância c magnitude só 
vieram a ser sentidas no começo da última década. Tornou-se assim, 
imperativa a contratação de serviços de segurança e vigilância ban
cárias, surgindo, em conseqifencia, a função do vigilante de bancos. 

Ora, é evidente que o vigilante, integrado que esteja no quadro 
de pessoal da empresa, sujeito à mesma subordinação hierárquica, 
às mesmas convenções colctivas, aos mesmos regulamentos c dispo· 
sições contratuais de seus outros colegas, há de ficar, pelo princípio 
da isonomia, também sujeito ao mesmo horário de trabalho. 

O projeto, assim, não corrige a lei vigente, mas, simplesmente, 
a atualiza. Outra proposição do mesmo Autor, foi a esta anexada, 
face à identidade de objetivos. 

fi o projeto n' 192, de 1978, que inclui naquele artigo a profis
são de motorista. Aqui já não se trata de uma atualização da lei, 
pois motoristas sempre houveram em bancos, pelo menos a serviço 
de seus dirigentes ou administradores. 

Sucede que, hâ algum temp!J, constituíam os motoristas uma 
categoria profissional diferenciada, filiados a sindicatos próprios c, 
atê, contribuintes de instituição .de previdência social específica. 
Pouco a pouco, no entanto, as convenções coletivas de trabalho fo
ram agrupando e enquadrando esses trabalhadores dentro das ati vi-
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dades das empresas a que prestam serviços, evitando, com isso, dis
tinções e desigualdades prejudiciais aos seus interesses. 

Hoje o motorista de um banco é, sem dúvida, um bancário, do 
mesmo modo que o motorista de uma empresa comercial é um co
merciârio. 

Não havendo, portanto, razões plausíveis para se manter a dis
criminaçto existente, pois, que, vigilantes e motoristas de bancos 
são, indiscutivelmente, bancários, e, portanto, sujeitos ao mesmo 
horãrio de trabalho destes, opinamos pela aprovação de ambos os 
projetes. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 1980. - Helvidio Nunes, 
Presidem te. Jutaby Magalhies, Relator.- Humberto Lucena- Jai
son Barreto - Nelson Carneiro. 

PARECER N• 245, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio ugn n9 
08, de 1980 (Oficio n• 18-P/MC, de 31-3-80, na origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópias do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, 
nos autos do Recurso Extraordinário n9 88.371-1, o qual declarou a in
constitucionalidade dos artigos 246 e 247 da Lei n• 1.310, de 31 de de
zembro de 1966, do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os fins previs
tos no art. 42, VII, da Constituição, oficiou ao Senado Federal, comunicando 
que aquela Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinãrio n9 88.371~1, 
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 246 e 247, da Lei n9 1.310, de 31 de 
dezembro de 1966, do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

Narram as notas taquigrãficas que o recorrente interpôs recurso extraor~ 
dinârio contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça daquele 
Estado que, confirmando sentença de primeiro grau, concedeu segurança às 
empresas impetrantes contra a exigência de pagamento de Taxa de Reno· 
vação de Licença para Localização, instituída, à base de 5% sobre o valor lo~ 
cativo do imóvel ocupado ou utilizado pelo estabelecimento, arrimado nos 
arts. 246 e 247 da Lei Municipal n• 1.310, de 31 de dezembro de 1966. 

Indeferido o recurso por despacho presidencial, foi admitido o Agravo 
de Instrumento n9 71.040, que ordenou o seu processamento. 

A ilustrada Procuradoria Geral da República opinou pelo não conheci
mento, tendo em vista que o acórdão recorrido fez apenas confirmar decisão 
idêntica do próprio Tribunal a quo. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Décio Miranda exaltou a pro· 
cedência do acórdão impugnado que Conheceu de ambos os recursos, negan
do provimento ao oficial, prejudicado o voluntârio. 

Frisou o eminente Relator que a taxa impugnada era inconstitucional, 
não apenas porque tinha co~o fato gerador o que serviu para a cobrança de 
imposto, mas a tinha, também como inconstitucional, por não corresponder 
a efetivo exerC-íCio de poder de polícia ou a serviço prestado a contribuinte. 

Com efeitO, neSta última parte, o Supremo Tribunal Federal, acolhendo 
voto do Relator, reconheceu como induvidosa a legalidade da taxa pelo licen· 
ciamento de localização de estabelecimento, fundada em poder de polícia, ao 
disciplinar a localização-dos estabelecimentos. Porém,_ concedída a licença 
para localização, ceSsado está o poder de polícia do município--qUe se exauriu 
no licenciamento primitiVo, Pois que este tem carãter duradouro, descabendo 
a exigência de renovação temporária do licenciamento. 

À uniformidade de votos, acompanhando o Relator, o Supremo Tribu
nal Federal, em Sessão Plenária, de 31 de outubro de 1979, não conheceu do 
recurso por serem inconstitucionais õs artígos -246 e 247 da Lei n9 1.310, de 31 
de dezembro de 196tÇ"do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge
rais. 

O acórdão fOr publicado no Diário da Justiça; de 8 de fevereiro de 1980, 
encimado pela seguinte ementa: 

Tributário -Taxa de Renovação anual de Licença para Loca
lização. Instituída pelo Município de Belo Horizonte, e coletãvel à 
razão de 5% sobre o valor locativo do imóvel ocupado ou utilizado 
pelo estabelecimento (Lei n• 1.310, de 31-12-66, arts. 246 e 247). ln
constitucionalidade da taxa por não corresponder a efetivo exercício 
de poder de polícia ou a serviço prestado ao contribuinte. Preceden
tes, entre outros: RE 70.357, RTJ 60/180, mun. de Canâcica; RE 
89.528, Pleno de 5-4-79, mun. de Botucatu; RE 81.950, Pleno de 22-
6-79, mun. de Manaus. 

À vista do exposto, observada a obediência aos ditames do art. 116 da 
Constituição, e tendo em vista o que determina o art. 42, VII, da Carta Mag
na, combinado com o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado, formula~ 
mos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1980 

Suspende a execuçio dos arts. 246 e 247 da Lei n• 1.310, de 31-
12-66, do Municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa. por inconstitucionalidade, nos termos da de

cisão definitiVa proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 31 de outubro 
de 1979, nos a1,1tos do Recurso Exfraordinârio n9 88.371-1, a Cxecução dos 
arts. 246 e 247 da Lei n• 1.310, de 31 de dezembro de 1966, do Município de 
Belo Horizonte, Estado de MinaS Gerais. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Tancredo Neves, Relator - L'zaro Barboza - Helvídio Nunes
Almir Pinto -- Lenoir Vargas - Raimundo Parente - Aderbal Jurema -
Bernardino Viana. 

PARECER N• 246, DE 1980 

Da Comissão de Constitu.itão e Justiça, sobre o Ofício "S'' n9 
04, de 1979 (Oficio n• 7-P/MC, de 28-3-79, na origem) do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordimfrio n9 
81.192-3, do Estado do Espírito Santo, o qual declarou a Inconstitu
cionalidade dos artigos 242 e 243 do Código Tributário do Município 
de Vila Velha (Lei n• 1.342, de 1970), daquele Estado. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os fins previstos no art. 
42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das notas taqui
gráficas e do acórdão proferido por aquele Pretório Excelso nos autos do Re
curso Extraordinário n• 81.192-3, do Estado do Espirita Santo, o qual decla
rou a inconstitucionalidade dÓs Arts. 242 e 243 do Código Tributário do Mu
nicípio de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. 

Informam as ~eferidas n~~as gue, os recorrentes, no juízo de primeiro 
grau, impetraram mandado de segurança à fim de se eximirem das taxas de 
renovação de licença para localização- e funcionamento anual de estabeleci
mento e de assistência social, a que se referem os arts. II e 12 da Lei n'l 1.398. 
de 1971, e 242 e 243 da Lei n• 1.342, de 1970, ambas do município de Vila Ve
lha, Estado do Espirito Santo. 

Denegada a segurança, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, por unanimidade, confirmou a sentença recorrida. 

lrresignados, os impetrantes interpuseram recurso extraordinário, ale
gando violação ao art. 18, § 29 da Constituição Federal, e aos arts. 77 e 78 do 
Código Tributãrio Nacional, além de dissidio com decisões da Suprema Cor
te. 

A ilustrada Procuradoria Geral da República opinou pelo conhecimento 
e Provimento do recurso, sustentando a alegada existência de ofensa constitu~ 
cional, na medida em que ua taxa se constitui em adicional de todos os impos
tos municipa1s". 

O eminente Relator, Ministro Cunha Peixoto, considerou inconstitucio
nais os arts. II e 12 da Lei Municipal n• 1.398, de 1971, sob o fundamento de 
que a base de cálculo mal disfarça uma estreita relação com o valor venal do 
imóvel, que serve de base tributável do imposto predial e urbano. 

Quanto aos artigos 242 e 243 do Código Tributário Municipal, o emi
nente Relator entendeu que a taxa de assistência social tem com_o fato gera
dor a prestação de serviços de assistência médica e educacional à população, 
tendo como base a incidência sobre o valor dos demais tributos que cabiam 
ao Município, o que não é vedado pela Constituição. 

Concluiu seu voto, conhecendo dos recursos e dando provimento apenas 
em parte, ou seja, considerando inconstitucionais os arts. 11 e 12 da Lei Mu" 
nicipal n• 1.398, de 1971, do município de Vila Velha, Estado do Espirita San
to. 

Após numerosos "pedidos de vista", vencido o Relator, prevaleceu o 
voto do eminente Ministro Soares Muiihoz, que negou a existência, como 
queriam os recorrentes, de dissídio com os acórdãos indicados como paradig~ 
ma, jâ que os trechos transcritos nos recursos dizem respeito à taxa de reno" 
vação de licença cobrada mensalmente sobre o valor locativo do estabeleciN 
menta, o que inocorre com a espécie dos artigos II e 12 da mencionada Lei 
Municipal. Nesta, asseverou, a base de cdlculo e funcionamento é inconfundível 
com o valor locativo na sua exata acepção, porque é apurada tomando-se por 
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base o produto resultante da multiplicação do número de empregados pelo 
número de serviços públicos prestados ou postos à disposição pela importân
cia equivalente a 12% do salário mínimo. 

Por esse prisma, concluiu o Ministro Soares Mufihoz, .. não vejo na Taxa 
de Licença para Localização, eiva de inconstitucionalidade ou ilegalidade." 

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal reconheceu- a constitucionali~ 
dade dos arts. 11 e 12 da referida Lei Municipal que, inteligente-e engenhosa
mente, não tomou como base de cálculo para cobrança de taxas a que tenha ser
vido para a incidência dos impostos~ refugindo, portanto, da vedação contida 
no § 2• do art. 18 da Constituição. 

Em suma, o SuPremo Tribunal Federal, vencido o Relator conheceu e 
deu provimento, em parte, aos recursos, nos tennos do voto do Ministro Soa
res Murihoz, para declarar inconstitucionais os. arts. 242 e 243 do Código Tri~ 
butãrio Municipal de Vila Velha, Espírito Santo, instituído pela Lei n• 1.342, 
de 1970. 

A decisão foi proferida em Sessão Plenãria de 25 de outubro de 1978, 
teve acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de fevereiro de 1979, com a 
seguinte ementa: 

- Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Arti
gos 11 e 12 da Lei n• 1.398, de 1971 do Município de Vila Velha, Es
tado do Espírito Santo. Ausência de inconstitucionalidade ou de ile
galidade desses dispositivos, no âmbito das questões suscitadas.. 

- Taxa de Assistência MMica e Educacional, tendo por base 
de cálculo o valor dos demais tributos pagos à Municipalidade, 
sobre o qual incide a percentagem de 10%. Inconstitucionalidade 
dos arts. 242 e 243 da Lei n• 1.342, de 1970, do Município de Vila 
Velha, Estado do Espírito Santo, por afrontarem o art. 18, § 2• da 
Constituição da República (Emenda n• 1/69). 

Assim, observados os ditames dos artigos 116 e 42, VII, da Constituição, 
combinado com o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado, formulamos 
o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1980 

Suspende a execuçio dos artigos 242 e 243 da Lei n• 1.342, de 
1970, do Município de Vila Velha, Estado do Esplrito Santo. 

O Senado Federai resolve: 

Artigo único. ti suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da deci
são definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso 
Extraordinário n• 81.192-3, do Estado do Espírito Santo, a execução dos arti
gos 242 e 243 do Código Tributário do Município de Vila Velha- Lei n• 
1.342, de 1970- daquele Estado. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente.- Tancredo Neves, Relator- Helvldlo Nunes- Almir Pinto- Rai
mundo Parente- Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Lázaro Borboza
Lenolr Vargas. 

PARECERES N•S 247, 248, 249 E 250, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara u• 23, de 1977 (n• 9%-B, de 
1975, na Casa de origem) que "altera a redaçio do artigo 147 do 
Decreto-lei 11'15.452, de 1• de maio de 1943 (Consolidaçio das Leis do 
Trabalho)". 

PARECER N• 247, DE 1980. 
Da Comlssio de Leglslaçio Soda! 

Relator: Senador Helvldio Nunes. 

O presente projeto, origínáriõ da Câmara dos Deputados., de autoria do 
então Deputado Raimundo Parente, objetiva alterar a rcdaçio "do artigo i47 
do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra
balho)". 

A redação ora proposta é a seguinte: 

"Art. 147. O empregado optante ou não, que for dispensado 
sem justa causa, que deixar espontaneamente o emprego ou que 
atingir o término do contrato a prazo determinado, antes de com .. 
pletar um ano de serviço na mesma empresa, fará jus ao pagamento 
de férias, de acordo com o art. 130~ inciso I, deste Decreto-lei, na 
proporção de um doze avos por mês trabalhado, considerando-se 
como mês completo a fração igual ou superior a quinze dias." 

A matéria, como se vê~ incide em erro de técnica legislativa, uma vez que 
objetiva alterar a redação do artigo 147 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943, que tC:m apenas dois artigos. 

O que pretende o autor, isto sim, é alterar a redação do artigo 147 da 
Consolidação. das Leis do Trabalho. aprovada pelo citado decreto-lei. 

Ocorre, todavia, que a proposição, nesta Casa Legislativa, deixou de ser 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça que, de acordo com o esta
tuído no n9 6, item I, do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, 
deveria pronunciarMse quanto ao mérito sobre a mesma, por dispor sobre ma~ 
têria de Direito do Trabalho. 

À vista do exposto, opinamos no sentido de que o Projeto de Lei da Câ
mara n9 23, de 1977, seja preliminarmente submetido à apreciação da douta 
Comissão de Constituição e Justiça, conforme, aliãs, prescreve o Regimento 
Interno do Senado. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente, 
em exercício, ~ Helvídio Nunes, Relator- Jutahy Magalhães - Raimundo 
Parente, com Voto em Separado - Nelson Carneiro - Jaison Barreto. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR RAIMUNDO PAREN
TE: 

O presente projeto, de nossa autoria, objetiva garantir ao empregado que 
deixa espontâneamente o serviço, antes de completar um ano de atividade, o 
direito a- férias indenizatórias, pagas em forma de duodécimos. 

A redação por nós proposta, em 1975, consistia na alteração da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, (V. Avulso, fls. 3) que instituiu o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. Ocorre que, no curso de tramitação do cita
do projeto na Câmara dos Deputados, foi editado o Decreto·Iei n9 1.535, de 
13 de abril de 1977, que alterou todo o capitulo IV do Título li da Consoli
dação das Leis do Trabalho, relativo a férias. 

Assim sendo, a matéria objeto do projeto passou a ser tratada no artigo 
147 da Consolidação das Leis do Trabalho, razão pela qual, ao ser aprovada 
na Casa de origem, teve a sua redação adequada àquela alteração. 

Todavia, a Comissão de Redação da Câmara dos Deputados incidiu em 
lapso de técnica legislativa ao pretender modificar o artigo 147 de um 
decreto~ lei que, como é do nosso pleno conhecimen~o. só possui dois artigos. 

Com efeito, a nova redação proposta por aquele órgão técnico deveria 
referir-se ao artigo 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n' 5.452, de i' de maio de 1943, com a redação dada pelo 
Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977. 

Assim sendo~ este nosso pronunciamento objctiva, essencialmente, es~ 
clarecer esses aspectos vinculados à tramitação da matéria na outra Casa do 
Congresso Nacional sem, contudo, infll'IIIar o ponto de vista do eminente re 
lator neste órgão técnico, que recomenda a sua apreciação preliminar pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça~ à vista do preceituado no artigo 
100, item I, n• 6 do Regimento Interno do Senado Federal, que exige o exame 
do mérito das proposições legislativas que tratem dei normas relativas a Direi· 
to do Trabalho. 

Certo, por ocasião do estudo pela Comissão de Constituição e Justiça, 
serâ recomendado o reparo de técnica legislativa que se impõe, a fim de que o 
preceito se refira,, objetivamente, a dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e não como equivocadamente se féz na Comissão de Redação da 
Câmara dos Deputados, em referência ao Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio 
de i943. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1979:- Raimundo Parente. 

PARECER N• 248, DE 1980 
Da Comlssio de Constitulçio e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, objetiva as
segurar ao empregado optante ou não pelo sistema do FGTS, que deixar o 
emprego por quaisquer razões antes de completar um ano de serviço, o rece· 
bimento de indenização proporcional ao período de ferias a que teria direito. 

Foi a matéria aprovada naquela Casa, na forma de emenda oferecida 
pela douta Comissão fi}e Constituição e Justiça, adotada pela Comissão de 
Trabalho e LegislaçãÕ Social e pela Comissão de Finanças. 

Entendemos, quanto ao mérito, que a proposição beneficia as cl~sses de 
mais baixa renda, assegurando-lhes a elevação do nível indenizatório em caso 
de perda do emprego. 

"'Todavia, vem o Projeto à nossa apreciação, em decorrência de voto em 
separado do seu Autor, o nobre Senador Raimundo Parente, na douta Co
missão de Legislação Social desta Casa, em que reclama contra lapso da Co
missão de Redação da Câmara dos Deputados, que transferiu a alteração le
gislativa proposta, do art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio do 1943), para o artigo 26 da Lei n' 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de 'Garantia do Tempo de 
Serviço. 
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Ora, a transferência reclamada, de dispositivo da CLT para a lei do 
FGTS, foi em verdade uma providência da douta Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, segundo se depreende do Relatório e Voto do seu Rela
tor, e seguramente acomoda melhor a medida proposta, jã que sua finalidade 
tem caráter estritamente indenizatório -mesmo nos casos em que o empre
gado deixa espontaneamente o serviço -. e a lei que rege hoje, em nosso di
reito social, a questão indenizatória, é a que criou- o sistema do FGTS." 

Assim, nosso Parecer ê pela constitucionalidade e juridicidade do projeto 
e boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1979 -Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Almir Pinto, Relator - AJoysio Chaves- Nelson Carneiro - Lá
zaro Barboza - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Aderbal Jurema -
Murilo Badaró. 

PARECER N• 249, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

O presente projetá, de autoria do então Deputado Raimundo Parente, 
objetiva garantir ao empregado que deixa espontaneamente o serviço, antes 
de completar um ano de atividade, o direito às férias indenizatórias, pãgas em 
forma de duodécimos. -

Nesta Casa Legislativa, a matéria deixou de ser distribuída à Comissão 
de ConstituiÇão e Justiça, razão pela qual a Comissão de Legislação Social 
exarou parecer preliminar no sentido da audiência àquele órgão técnico, com 
base no que estabelece o n9 6, item I, do artigo 100 do nosso Regimento Inter-
no. 

Na oportunidade, o relator, o ilustre Senador Helvfdio Nunes, asseverou 
que a matéria iflcidia em erro de técnica legislativa, uma vez que objetivava 
alterar a redação do artigo 147 do Decreto~ lei nY 5.452,de 1Y de maio de 1943, 
que tem apenas dois artigos. 

Â matéria, também, o Senador Raimundo Parente apresentou voto em 
separado, vazado nos seguintes termos: 

"'A redação por nós proposta, em 1975, consistia na alteração 
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, (V. Avulso. fls. 3) que 
instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ocorre que, no 
curso de tramitação do citado projeto na Câmara dos Deputados, 
foi editado o Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977, que alterou 
todo o Capftulo IV do Titulo II da Consolidação das Leis do Traba
lho, relativo a férias. 

Assim sendo, a matéria objeto do projeto passou a ser tratada 
no artigo 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, razão pela 
qual, ao ser aprovada na Casa de origem, teve a sua redação ade
quada àquela alteração. 

Todavia, a Comissão de Redação da Câmara dos Deputados 
incidiu um lapso de T'ccnica Legislativa ao pretender modificar o ar
tigo I47 de um decreto-lei que, como é do nosso pleno conhecimen
to, só possui dois artigos. 

Com efeito, a nova redação proposta por aquele órgão técnico 
deveria referir-se ao artigo 147 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, com 
a redação dada pelo Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de I977. 

Assim sendo, este nosso pronunciamento objetivava, essencial
mente, esclarecer esses aspectos vinculados à tramitação da matéria 
na outra Casa do Congresso Nacional sem, contudo, infirmar o 
ponto de vista do eminente relator neste órgão técnico, que reco
menda a sua apreciação preliminar pela douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, à vista do preceituado no artigo 100, item I, n9 6 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que exige o exame do mérito 
das proposições legislativas que tratem de normas relativas a Direi
to do Trabalho. 

Certo, por ocasião do estudo pela Comissão de Constituição e 
Justiça, será recomendado o reparo de técnica legislativa que se im
põe, a fim de que o preceito se refira, objetivamente, a dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e não como equivocadamente 
se fez na Comissão de Redação da Câmara dos Deputados, em refe-
rência ao Decreto·lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943". 

Examinada no âmbito da Douta Comissão_ de Constituição e Justiça, as~ 
sim se manifestou o relator: 

.. Todavia, vem o Projeto à nossa apreciação, em decorrência de 
voto em separado do seu Autor, o nobre Senador Raimvo'tC1o Paren
te, na douta Comissão de Legislação Social desta Casa, em que re· 

clama çontra lapso da Comissão de Redação da Câmara dos Depu· 
tados, que transferiu a alteraçãc legislativa proposta, do art. 147 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de I• de 
maio de 1943), para o artigo 26 da Lei n• 5.107, de 13 de sete!llbro de 
1966, que institui o Fundo de Garantia do Temrc de Se1viço. 

Ora, a transferência reclamada, de dispositivo da CLT para a 
lei do FGTS, foi em verdade uma providência da douta Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara, segundo se depreende do Re~ 
Iatório e Voto do seu Relator, e seguramente acomoda melhor a me
dida proposta, já que sua finalidade tem carâter estritamente indeni· 
zatório mesmo nos casos em que o empregado c!eix'l espontanea
mente o serviço -. e a lei que rege hoje, em nosso direito social, a 
questão indenizatória, ê a que criou o sistema do FGTS." 

É imperioso esclarecer que a matéria foi submetide ao exame da Comis
são de Constituição e Justiça, não por força do voto em separado do ilustre 
Senador Raimundo Parente, mas, sim, do parecer do relator da Comissão de 
Legislação Social. 

Ademais, não se reclamou a transferência de dispositivo da CLT para a 
Lei do FGTS, como acentuado no parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. O que se fez foi procurar chamar a atenção dac;,uele órgão técnico 
para a falha de téc:nica legislativa observada, qual seja a de se pretender modi
ficar o art. 147 de um texto legal que tem apenas dois artigos. 

À vista do exposto, e como entendemos ser de inteira justiça a percepção, 
por parte do trabalhador que deixa espontaneamente o emprego, das chama
das férias indenizatórias proporCionais, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n9 23, de 1977, com a seguinte 

EMENDA N• I - CLS 

Onde se lê: 

"Art. IY O art. 147 do Decreto~lei nY 5.452, de 19 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), alterado pelo Decreto
lei n•l.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigNar com a seguinte re
dação:" 

Leia~se: 

"Art. 1• O art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado 
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, com a reda~ão do Decret9-
lei n• 1.535, de 13 _cle_abril de 1977,1'assa a vigorar com • seguinte redação:" 

Sala das Comissões, 27 de setembro de I979- Lenolr Vargas, Presiden
te - Moacyr Dali a, Relator"- Eunice Mlchlles - Aloyslo Chaves - J alson 
Barreto. 

PARECER N• 250, DE 1980 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

Na forma regimental é submetido a exame desta Comissão de Finanças o 
Projeto de Lei da Câmara que altera a redação do artigo 147 do Decreto-lei n• 
5.452, de I• de maio de I943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

A proposição ê de iniciativa do então Deputado Raimundo Parente, que 
assim a juStifica: 

"Basta examinar a situação s6cio-econômica do trabalhador 
em geral, para saltar aos olhos a constatação de que ê justamente no 
primeiro ano de tra:balhO que o trãbalhador carece mais de amparo 
legal e social, pois está, ainda em período de adaptação e, em caso 
de deixar o emprego sem ser d~pedido, para proc'Jrar nelhor colo
cação ou por qualquer outro motivo, não se lhe deve negar o direito 
ao recebimento das chamadas férias indenizatórias, pagas em forma 
de duodêcimos, como forma, inclusive, de fazer justiça ao trabalho 
prestado." 

Na Câmara dos Deputado.s. a matéria obteve aprovação do Plenário, 
após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legis~ 
lação Social e de Finanças. 

Tramitando no Senado Federal. o projeto colheu pareceres das Comis~ 
sões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, esta favorável, com a 
Emenda n• 1-CLS, que aperfeiçoa a redação do projeto. 

A medida proposta no sentido do trabalhador receber ?.s chamadas 
fêr!as indenizatórias proporcionais, quando deixa expontaneamente o empre
go, é de toda a justiça, por beneficiar classes de baixa renda. e enquadrar-se 
nas melhores normas trabalhistas . 

Sob o aspecto financeiro - competencia regimental desta Comissão -
nada. vemos que se possa opor à proposição. 
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Ã vista do exposto, manifestamo~nos pela aprovação do Projeto, com a 
Emenda no 1-CLS. · 

Sala das Comissões, 30 de abril d~ 1980- Tancredo Neves, Presidente
Henrique de La Rocque, Relator- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Ju
tahy Magalhães - José Sarney - Saldanhp Verzi - Lí~llrO BarbQsa -
Mendes Canale. 

PARECER N• 251, DE 1980 

Da Comissão de constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n' 80, de 1979 (n' 2.249-B, de 1976, na Casa de origem), que 
Hacrescenta parágrafo ao artigo 104 da Lei n9 5.772, de 21 de de~ 
zembro de 1971, que "Instituí o Código da Propriedade Industrial, e 
dá outras providências". -

Relatpr: Senador Bernardino Viana 

O Projeto sob exame, arresentado na Câmara dos Deputados pelos ilus
tres Deputados Al~ncar Furtado e Herbert Levy, então o Pr~sidente e o Relq~ 
tor, respectivamente, da Comissão Parlamentaf de Inquérito para Investigar 
o Comportamento e as Influências das Empresas Multinaciçnais e Q.Q Çf!.pital 
Estrangeiro no País, foi forma[izado em nOme daquele Orgão, como resulta
do de algumas conclus_õ~ ªH çolhictas. 

Entre essas Conclusões, patenteou~se, consoante afirmativa da Justifi
cação do Projeto, o ônus sofrf9o pela empresa Nacional, especialmente a pe
quena c a média, no que se refere à transferência de tecnologia,jã_ que a IeS:is
fação vigente confere ao Instituto Nacional de Propriedã.de -Industrial -
INPJ, um exagerado poder de decisão. 

Registra um trecho do trabalho da mecionada CPI1 ~ranscrito na J ustifi
caçào: 

" ... Por incrível que pareça, tem sido negada a uma indústria 
nacional averbação de controle de transferência Ce tecnologia, sob a 
aleg1,1çào de que o produto em causa jâ vinha sendo fabricado no 
País por outra empresa - no caso, uma multinacional". 

Outro trecho: 
··o Instituto pode recusar a cessão de uma licença a uma firma, 

em beneficio de uma concorrente, usando, COJI:lO alegação, que a 
primeira não teria condições de absorver a técnica eStrãngeira de 
uma forma proveitosa para o todo da induStria brasiteira. O INPI 
recusa-se a indicar os critérios de apreciaÇã"O, seglmdo os quais toma 
suas decisões". 

A proposição, enfim, pretende acrescentar parágrafo ao art. 104 da Lei 
n"' 5.772, de 21 de dezembro de 1971, para o efeito de modificar o procedi
mento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial nQ que_ respeita aos 
informes sobr~ suas decisões em processos de aquisição ou de Concessão de li
cenças de patente. 

Cumpre, ab initio, destacar dois aspectos básicos da propositura: 
a) não atinge as decisô"es-dos processos de aquisição ou concessão de li~ 

cença de marca (art. 90 da Lei nO? 5.772) e quaisquer outros atas ou contratos 
que impliquem em transferência de tecnoio~ia; e 

b) possibilita a terceiros o conhecimento de acordos privados entre par
tes, inclusive de seus concorrentes industriais e ou comerciais. 

Além disso, é de notar·se que a Justificação exibe contradições e incom~ 
preensões quanto à esfera de atuaÇão do INPI. Para o esclarecimento deste 
fato, faz-se necessário averiguar as atuais atribuições do INPI em relação às 
anteriores do Departamento Nacional da Prupriedade Industrial, bem como 
a legislação utilizada, nacional e internacionalmente, para a raclonalização 
econômica e social da transferência de teCnologia. 

Para efeitos de análise da proposta, pode-se simplificar a atuação do 
INPI em duas grandes ãreas: 

a) a da concessão e registro dos direitos de patente e marca; e 
b) a de averbação dos atos e contratos que impliquem em transferência 

de tecnologia. 
A averbação dos contratos de transferência de tecnologia foi atribuiç~o 

da Lei n• 5.648, de II de dezembro de 1970, que "cria o Instituto Nacional da 
Propriedade Indusirial, e dá outras providências", e concedeu ao INPI todas 
as demais atribuições do extinto Departamento Nacional da Propriedade In
dustrial. O parágrafo único do artigo 2'? desta l,.çi determinava aO INPI ado~ 
tar .. com vistas a_o desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de 
acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores con
dições de negociações e utili2:ação de patentes ... ". Posteriormente, a Lei nC? 
5.772 ~CP!~. de 21 de dezembro del971 ~pelo seu artigo 126, incumbiu 
o INPI da averbação dos atos e contratos que impliquem em transferência 
de tecnologia, "para os efeito~ do artigo 2~', parágrafú único, da Lei n9 5.648, 
de lI de dezembro de 1970". Portanto, ;::; averbação tem agora um sentido 

mais amplo do que a simples prova de uso de patente e marcas, alêm de não 
estar !imitada somente aos contratos de propriedade industrial (patente e 
marcas). Em suma, cabe ao INPI atribuições Que anteriormente não possuia, 
Q qyç tçm provocado incompreenssões quanto à sua adaptação à execução da 
política econôrnica e social. · - . 

Sendo o INPI responsável pela averbação dos atos e contratos que impli
quem em transferência de tecnologia, sua área de atuação não está mais regu~ 
lªda exclusivamente pelo Código da propriedade Industrial (CPJ). Conforme 
usual em todos os países que adotaram a política d-e averbação dos contratçs 
de transferência de tecnologia, esta área êxige ainda a aplicação a outras leis 
("anti-trust", f'tseais, investimentos externos, remessas de divisas, etc). De fa~ 
to, a transferência de tecnologia se faz em um merçadº imperfeito, razão precí~ 
pua das recentes participações governamentais a fim dç evitªr ai,)USQS ê sçJ~
cionar as têcnicas que melhor ~atendam aos planos de desenvolvimentç çJç 
Pais. 

A justificação transcreve um documento no qual se afirma que "O poder 
de decidir sobre qual tecnologia a indústria nacional pode adquii-ir no estran~ 
geiro está hoj~ nas mãos de uma mãquina burocrática, com todas as nefastas 
conseqüências que daí resultam". 

Note-se que essa decisão, conforme o artigo 126 da Lei n9 5.772, não se 
restringe à aquisição ou aluguel de tecnologia estrangeira, mas atinge tambêm 
a5 negociações entre empresas localizadaS no Pais. Contudo, somente a re
lªção com Q ~xterior tofnotJ.-.se preocupação do projeto. 

A participação governamenial nos -contratos Qe transferência de t~ç_nqlo~ 
gia ~ fato recente, tendo sido amplamente iniciada ao final da década passada 
e início desta. Pode-~e m~~mQ ªfirmar que tal procedimento é, em muito, de
vido ao Bra~il. por sua proposta na ONU de um estudo sobre o sistema Qe 
patentes e seu papel nas economias em desenvolvimento que, publicado em 
1964, chamou a atenção para a imperfeição do mercado d-e transferência de 
tecnologia. Com a finalidade de diminuir as práticas restritivas comuns nos 
contratos de transferência de t~nologia, paSsaram os Estados Modernos a 
proceder averbação dos contratos e, para tal fim, a requerer as modificações 
nos termos contratuais quando contrârio à legislação e à prática saudável do!) 
negócios. -

Essa participação governamental levou à constatação de práticas lesivas 
aos países em desenvolvimento e novas medidas se proPõem agora a nível in
ternacional. Dentre estas medidas, destaque-se o ••Código Internacional de 
Conduta Para a Transferência de Tecnologia", propostO e ainda em discus
são na ONU. Em suma, os países em desenvolvimento e um órgão da ONU 
reconhecem a necessidade a tua! da participação dos governos no c_omércio de 
técniças, a fim de reforçar a posição de Suas empresas. 

Ainda transcrevendo um documento, a justificação faz constar argumen
to que defende a liberação da averbação para a indústria privada nacional
~ntende:-se brasileira - com base no ônus dos pagamentos ao exterior pela 
tecnologia transaciortada. 

De fato, alguns dados do IPEA Q~mgnstraraiT! quç o Setor dt; Transfor~ 
mação deve sçr.rçsponsâvel por cerca de 55% do total de pagamento ao exte
rior no período 1966 a 1970. No Setúr de Transformação, a filial da .:mpresa 
estrangeira deve ser responsável, no mesmo período, por cerca de 70% a 80c:t; 
do total de pagamento.-Portanto, em termos de dispêndio de divisas, a empresa 
brasileira tem pequena partiCipação. 

Todavi\:1, ççmforme já ressaltado, os custos implicitos dos contratOs de 
tecnologia são da maior importância no çaso das empresas genuinamente na~ 
cionais. As práticas comerciais e indu$triais restritivas são de principal impor
tância nos contratos entre as partes envolvidas; a empresa privada nacional, a 
çstrangeira, o Governo brasileiro e o estrangeiro. 

Resumindo, no caso da empresa brasileira não têm sido os v<!J9res explí~ 
citos (financeiros) o ponto focal, mas sãO os va[ores implícitos (restrições mo~ 
nopolistas) que conduzem a política governamental. 

Ao citai outra fonte, a juStificaçãO faz cOnstai- que o INPI pode indeferir 
uma /icem.:a. com base em que a empresa não poderia Habsorver a técnica es
trangeira de uma forma proveitosa para toda a indústria brasjlçira". 

A afirmação parece precipitada. Por licença, deve~se entencfer 'ª cessão 
de direitos da propriedade industrial, isto é, patentes ou marcas. Através de 
:J.Çordos dç Jiççnça, o licenciante permite ejou transfere ao licenciado qlguns 
dos direitos que possui por haver obtido, do próprio lN PI, a propriedade de 
patentes ejou marcas. Diferentemente é o acordo no qual o fornecedor da 
técnica não possui direitos de propriedade industrial, proVavelmente porque, a 
$t;~ inteiro ~;ritério, deixou de requerê~! os no prazo legal ao lN PI, Neste caso, 
não existe licenra de direitos. mas simples transmissão de conhecimentos do 
domínio público, embora não absorvidos pela empresa nacional. 

O Ato Normativo n9 015/75, emitído pelo INPI ern li de setembro de 
1975, deixa daro em seu texto a diferença entre a Licença Para Exploração de 



1332 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo II) Maiodel~SO 

Patente e Para Uso de Marca e os Contratos de Fornecimentos de Tecnolo· 
gia. Industrial e de Cooperação TécniCã Industrial (V. Ato Normativo n9 
015/75, item 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1). Esta diferenciação serã, a seguir, melhor ex
planada. 

Em primeiro lugar, ao conceder ao IN:PI uma patente, baseia-se no 
princípio de que, expirado o prazo do monopólio_ da invenção, toda a indús
tria terá livre acesso ao uso da irivenção. Depois, a legislação e seu espírito 
obrigam ao INPI a averbar qualquer contrato de licença, desde que não exis
tam cláusulas restritil'as e o valor explícito atende aos parâmetros do merca
do, pois a própria corlcessão da patente indiCi_iilna novidade para toda a in
dústria. 

Tais argum-entoS -e- pr-Ocedimentos podem ser encontrados no próprio 
Ato Normativo n9 015/75. A absorção tecnológica somente é mencionada 
para os Contratos de Fornecimento de Tecnologia Industrial e Cooperação 
Técnico Industrial (v., respectivamente, os itens 4.1.1 (a) e 5.l.I(a) do Ato 
Normativo número 015/75), enquanto nada ê referido nas Licenças Para ex
ploração de Patente e Uso de Marca (v. o item 2.1.1 (a) do Ato Normativo n• 
015/75, sem qualquer correlação no caso de Uso de Marca). Portanto, parece 
não estar no contexto da norma o documento citado na justificação. 

~ de esclarecer-se, ainda, que as decisões nos atos e contratos de transfe
rência de Tecnologia, nos quais se incluem as licenças de patente e marca, são 
inicialmente da competência da Secretaria de Tecnologia, cabendo recursos à 
Presidência do INPI. quando então se encerra a instância administrativa (v. 
arts. 108 e 124 da Lei n• 5.772). Não conhecido o recurso pela Presidência do 
INPI, poderá ainda o requerente apelar para os tribunais da Justiça compte-
tente. 

Igualmente importante é a ausência de alusão ao fato de que o INPI, ao 
indeferir uma licença ou .contrato, forneça os critéiios informativos de sua de
cisão ~~por via pOstal ou por ciência dada ao interessado no processo". Como 
tal procedimento vem sendo adotado pelo lN PI, tem esta atendido ao dispos
to na alínea "b" do artigo 104 da Lei n• 5.772. A conduta do INPI atende à legis
lação, bem como informa as partes para que põSSam efetuar os recursos da deci
são. 

Caberia esclarecer, ainda, que os Códigos de Propriedade Industrial 
abrangiam somente a concessão das patentes e marcas, sem referência à 
transferência de teén-cilogía;- até a Lei n9 s.112;de 21·12-71. Ora, essas conces
sões dizem respeito a um pedido de invento sem qualquer relação comercial ou 
industrial entre partes. Tal fato é inteirameitte divCrso doS atos e cOntratos de 
transferência de tecnologia, os quais são acordos entre partes. Neste caso, os 
documentos refletem transações comerciais e industriais que se restringem às 
partes, podendo, num Estado Moderno, sofrer o escrutínio do Governo, sem 
a quebra do sigilo por terceiros. Nas concessões, pode! o Governo prejudicar 
direitos de terceiros e, portanto, devem estes opinar, enquanto nos acordos de 
transferência de tecnologia a trarisação e&tá Iilnitada entre as partes. podendo 
prejudicar a terceiros somente se houver transgressão às leis, o que justifica a 
interveniência governamental. Em suma, no caso dos acordos da transferên
cia de tecnologia, a participação governamental possiOilita a manutenção de 
sigilo entre as partes e procura prevenir a infrigência de direitos da sociedade. 

A proposta, desta forma, possibilita a violação do sigilo de uma tran
sação industrial ejou comercial, o que poderâ levar à dimmu1ção dos fluxos 
de transferência de tecnologia e. conseqUentemente, prejudicar o desenvolvi
mento económico e social do País. 

Considerando as argumentaçõeS expostas anteriormente e sem prejuízo 
das demais; os argumentos que militam em desfavor da iniciativa são, em re
sumo: 

a) necessidade da participação goverriamental a fim de prevenir as práti
cas restritivas usuais no comércio de tecnologia, possibilitando diminuir para 
a empresa genuinamente nacional os custos imp11citos, e; 

b) necessidade de um Estado Moderno, democrático e defensor dos di
reitos individuais, não possibilitar a terceiros conheCer os segredos comerciais 
e industriais definidos em atoS- e contratos de outras pessoas. 

Concluiu-se, de tal sorte, que a 11J.edida preconizada representaria perigo
sa distorção da unidade jurídica codificada, ora preservada pelo C6digo de 
Propriedade Industrial na defesa dos mais legítimos interesses nacionais. 

Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto, por injurídica. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre

sidente - Bernardino Viana, Relator - Tancredo Neves, vencido - Lázaro 
Barboza, vencido - Lenoír Vargas, pela juridícidade e constitucionalidade, 
contrãrio, no mérito- Aderbal Jurema ~ Almir Pinto- Raimundo Parente. 

PARECER N• 252, DE 1980 

Da Comissão de_ Constituição e J ustlça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 335 de 1979, que uautoriza declarações de utilidade 
pública, para fins de desapropriação de terras que pela União, foram 
destinadas a constituir o Patrimônio da Fundação Nacional do [ndio". 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O ProjetO sob e_)_!:ame~ de autoria do ilustre Senador Amaral Furlan, tem 

por objetivo sejam declaradas de utilidade pública, pela União, para fins de 
desapropriação, as terras de doinfnio privado e devoluta') do Estado de Mato 
Grosso, incluídas no acervo dos bens do Parque Nacional do Xingu, e que fo~ 
ram destinadas a constituir o patrimônio da Fundação Nacional do Indio, na 
forma da Lei n• 5.371, de 05 de dezembro de 1967. 

A proposição estabelece, no parágrafo único do art. f9, que a desapro~ 
priação poderá ser efetivada por via judicial ou administrativa e, no art. 29. 
que a União Federal, em substituição às desapropriações, poderá ptopor a 
permuta daquelas terras por outras, devolutas e de sua propriedad~. 

Na Justificação, o Autor questiona a legitimidade da existência áa FUM 
NAI como .. pessoa jurfdica de direito privado'\ face ao preceituado no art. 
24 do Código Civil Brasileiro, o que, no entanto, parece-nos dissociado da 
questão de mérito, até porque não há confundir-se quanto à existência legal, 
fundação criada pelo Poder Público com entidades congêneres, de carâter pri~ 
vado. 

No entanto, assinala que, em decorrência da quilo que considera "inM 
frações legais", foram propostas perant~ o Supremo Tribunal Federal ações 
judiciais que envolvem o Estado de Mato Grosso, a União Federal e a FU
NAI, por isso que o Projeto pretende, segundo afirmar ainda o Autor, que a 
"União, para evitar ou encerrar questões judiciais, fica autorizada a transigir 
em juízo ou administrativamente, sendo obrigatória a avaliação ou o arbitra
mento judicial para aferir os valores das terras desapropriandas ou permutan
das". 

Ora, a apreciação judicial de tais questões é exatamente o caminho legal 
que deve ser trilhado para resolvê-las e não a via legislativa, até porque a ma
têria trata de matéria financeira, e aqui esbarra no óbice do inciso I do art. 57 
da Constituição 

Conviria ainda verificar que, se o Poder Judiciário é deferida a obriga
tória avaliação ou o arbitramento, com muita maior razão deve ser-lhe confe
rida a apreciação do mérito de tais causas, após esgotado o procedimento ad
ministrativo. 

Em todo caso e para dirimir dúvidas, consultamos a FUNAI sobre a 
conveniência da proposição, tendo recebido do Procurador Geral daquela 
autarquia, o seguinte oficio: 

Vem a exame desta Procuradoria Jurídica o Projeto de Lei n9 
335/79, oriundo do Senado Federal ... e de autoria do Senador Ama
ral Furlan. 

O Projeto de Lei, '4permissa vênia", nos parece visivelmente 
casufstico. 

Em se analisando o "objeto da proposição", verificaMse, de lo
go, que se pretende d~apropriar as terras de domínio privado, e as 
devolutas do Estado de Mato Grosso, incluídas no acervo de bens 
do Parque Nacional do Xingue que, através da Lei n9 5.371. de 05 
de dezembro de 1967, que instituiu a FUNAI, passaram a constituir 
o seu patrimônio. 

Preocupa-nos a coincidência do objetivo da proposição, com a 
tese que vem sendo arguida contra a UNIÃO e a FUNAI, em algu
mas Ações Judiciárias intentadas perante o Egrégio Supremo Tribu
nal Federai,_ e que seguem a ritualística processual_ própria, atê de
cisão finai d3 mais alta Corte de Justiça do País. 

Essa coincidência nos autoriza, de plano, a ressaltar a inconveM 
niência da aprovação do Projeto de Lei, seja para a FUNAI, seja, 
em especial, para a União que, em última instân.:ia se veria obrigada 
ao dispêndio de recursost cujo vulto torna-se difíciJ prever. 

Afirma-se a uexistência legal duvidosa" da FUNAI, como pes
soa jurídica, como deseja faz_er crer a justificação do Projeto nos pa
rece bastante temerária. 

Instituída por uma Lei Federal, apreciada, discutida e aprova
da pelas duas Casas do Congresso Nacional, cremos excluída de 
qualquer dúvida sobre a legalidade da existência da Fundação Na
cional do lndio. 

A imperfeição é própria do ser humano, da qual não se exime o 
legislador. 
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Falar-se, portanto, da imperfeição da Lei nos pareceria razoá
vel. Da sua .. inexistência". entretanto. no caso "sub exame''. se nos 
afigura inaceitável. 

Ademais, após o Decreto no 50.455, de 14 de abril de 1961, que 
criou o Parque Nacional do Xingú, e do Decreto no 51.084, de 31 de 
julho de 1961. que o regulamentou, além dos diplomas legais poste
riores que os modificaram, temos o advento do Estatuto do lndio, a 
Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973- que, no seu art. 26, da à 
União o poder de "estabelecer, em qualquer parte do território na
cional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde pos
sam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e 
utilização das riquezas naturais dos bens nelas existentes, respeita
das as restrições legais". 

Decorrido tanto tempo- mais de 18 (dezoito) anos da criação 
do Parque, e mais de 06 (seis) anos da instituição da FUNAl- é de 
se estranhar que, somente agora, se haja descoberto que a FUNAI 
tem existência legal duvidosa. 

Sob esse aspecto, o Projeto de Lei em questão é impertinente. 
O art. 19 da Lei n9 6.001 manda que .,as terras indígenas, por 

iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, 
serão administrativamente demarcadas, de acordo com processo es
tabelecido em decreto do Poder Executivo ••. 

Desse modo, somente após concluída a demarcação da área, 
poderá constatar-se a existência de terras que não pertençam aos 
índios, que não sejam posse imemorial dos silvícolas. 

Acusar-se, agora, quem quer que seja, de haver introduzido 
índios no Parque Nacional do Xingú, para negar a imemorialidade 
das terras nele incluídas, nos parece fácil. 

Por que, nesse caso, não se ouvir os acusados de assim terem 
procedido, ou as lideranças das comunidades indígenas, os antro
pólogos ou a própria FUNAI, antes de se propor uma Lei, tão pre
judicial aos silvícolas e ao próprio Governo? 

Além de todo o exposto, entendemos que o Projeto de Lei n9 
335 é Inconstitucional. 

b inconstitucional porque se choca com a Constituição Fede
ràl, ex~vi dos seus artigos 49, IV e 193, parágrafos 19 e 29, 

Ensina o princípio da herarquia das Leis, que uma Lei não 
pode sobrepor-se à Constituição, que é a Lei maior. 

Isto posto, o nosso parecer é de que o Projeto de Lei n9 335 não 
deve prosperar, por impertinente e inconstitucional. 

Brasília, 06 de fevereiro de 1980.- Afonso Augusto de Morais, 
Procurador Geral. 

Diante do exposto, e considerando que o Projeto contraria, de início, o 
art. 57, item I, da Carta Magna, nosso Parecer é pela sua rejeição quanto à 
constitucionalidade e juridicidade. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente. -Bernardino VIana, Relator.- Tancredo Neves, pela, inoportuni
dade. -Lázaro Barboza, pela inoportunidade. - Almlr Pinto- Aderbal Ju
rerna - Lenoir Vargas - Raimundo Parente. 

PARECER No 253, DE 1980. 

da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei do 
Senado no 369, de 1979, que "revoga o Decreto Lei do Senado no 369, 
de 1979, que "revoga o Decreto-lei no 1.342, de 28 de agosto de 1974, 
que "altera o artigo 12 da Lei n9 5.143, de 20 de outubro de 1966". 

Relator. Senador Raimundo Parente 
De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o Projeto sob exame exa

me revoga o Decreto-lei n9 1.342, de 28 de agosto de 1974, que ualtera o arti
go 12 da Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966. 

2. Na Justificação, aduz o Autor: "a aplicação dos recursos da reserva 
monetária, fOrinada pela arrecadação do imposto sobre operações financei
ras, conforme a Lei n9 5.143, de 20 de outubro de 1966, deixou de atender 
convenientemente, a partir do Decreto-lei n9 1.342, de 28 de agosto de 1974, o 
objetivo de desenvolvimento económico. 

3. O Decreto-lei que se intenta revogar dâ nova redação ao art. 12 da 
Lei n9 5.143/66, que .. ínStitti.i o Imposto sobre Operações Financeiras, regula 
a respectiva cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetárias 
oriundas da sua receita, e dá outras providências". 

O decreto~ lei em questão versa sobre dispositivo relativo à destinação da 
receita líquita do Imposto sobre Operações Financeiras. Trata-se, pois, de 
matéria tributária, e, pois financeira, reservada, pelo item I, do art. 57, da 
Constituição, a iniciativa de leis na área à competência exclusiva do Presiden
te da República. 

4. Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto, por inconstitucional. 
Sala das COmissões, 30 de ábril de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre

sidente. - Raimundo Parente, Relator. - Tancredo Neves - Lázaro 
Barboza, com ressalvas- Lenolr Vargas- Bernardino Viana- Almir Pinto 
- Aderbal Jurema. 

PARECER No 254, DE 1980. 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n"' 132, de 1978, que "dispõe sobre aposentadoria especial 
para os guarda~chaves, manobreiros e controladores de tráfego rerro~ 
viário". 

Relator: Senador Raimundo Parente 
De autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto sob exame visa 

a incluir entre as ativídades penosas e perigosas, para efeito de aposentadoria 
especial, as atividades profissionais dos guarda-chaves, manobreiros e con
troladores de tráfego ferroviário. 

2. Em seu Parecer prelimiriar de 13 de setembro de 1978. sendo Relator 
o ilustre Senador Dirceu Cardoso, concfuiu esta comissão por solicitar o en
caminhamento de pedido de informações ao Ministério da Previdência e As
sistência Social, a fim de ajuizar sobre se, face aos dados fornecidos, os õnus 
decorrentes da eventual transformação do Projeto em lei seriam, ou não, su
portáveis pelas atuais fontes de custeio da Previdência Social. Isso para efeito 
de atendimento à exigência contida no parágrafo único do art. 165, da COns
tituição. 

Face ao teor das considerações contidas no início do item n9 10 do Aviso 
Ministerial n9 254, constante dos autos do Projeto, concluímos não haver 
obstáculos quanto à suportabilidade dos eventuais novos ânus pelas atuais 
fontes de custeio. ' 

3. Por outro lado, como lembra o Parecer Preliminar desta Comissão 
.. o art. 99 da Lei n9 5.890/73 defere ao Executivo a atribuição de considerar: 
por decreto, quais as atividades penosas e quais as insalubres". Em vista de 
tal dispositivo, parece-nos que indicar, por lei, quais atividades devam ser 
consideradas perigosas, penosas ou insalubres, sem prévia alteração da regra 
que atribui essa competência àquele Poder, implica em quebra de sistemática 
jurídica, e, pois, da juridicidade, corno, aliás, tem entendido este Órgão Téc
nico em outros pronunciamentos sobre hipóteses semelhantes. 

Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto, o qual embora constitu
cional, padece do vício de injuridicidade. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1980.- Henrique de La Rocque, Presi
dente.- Raimundo Parente, Relator.- Tancredo Neves, vencido- Lázaro 
Barboza, vencido - Almir Pinto - Aderbal Jurema - Bernardino Viana -
Lenoir Vargas. 

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

Sobre a mesa, projet~ de leí que serã lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 76, DE 1980 

Dispõe sobre a natureza jurídica dos contratos de serviço com 
cláusula de risco, a serem celebrados pela PETRO:BRÁS S.A., e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 A celebração de contratos de serviço, com clâusula de risco, 

pela PETROBRÂS S.A., para a exploração do petróleo, obedecerá ao dispos
to na Lei no 2.004, de 3 de outUbro de 1953, e neste diploma legal, dependen
do, em cada caso, de prévia aprovação, pelo Conselho de Segurança N acio
nal, da respectiva minuta. 

Art. 29 Em nenhuma hipótese será objeto dos contratos de risco à ex
ploração do petróleo nas áreas em que a PETROBRÂS S.A. já obteve êxito 
na pesquisa e, bem assim, naquelas situadas nas suas circunvizinhanças. 

Parágrafo único. As ãreas em derredor daquelas que forem designadas 
para pesquisa num contrato só poderão constar de novos contratos se, decor~ 
rido o prazo do primeiro, não houver resultado satisfatório na prospecção do 
petróleo. 

Art. 39 Nos:_c_ontratos de serviço, com cláusula de risco, a pesquisa e a 
lavra do petróleo ficarão a cargo direto da PETROBRÃS S.A., correndo por 
conta das empresas contratadas os recursos financeiros, os equipamentos e a 
assistência técnica. 

Parágrafo único. O pagamento às contratadas, no caso de êxito na 
prospecção, deverá ser feito em dinheiro, at6, pelo menos, que o Pais atinja a 
sua auto-suficiência em produção de petróleo. 
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Art. 49 O Congresso Nacional, atravês das Comissões de Minas e Ener~ 
gia, de Segurança Nacional e de Fiscalização Financeira da Câmara dos De~ 
putados e do Senado Federal, fiscalizará, permanentemente, a execução dos 
contratos de serviço, com cláusula de risco, entre a PETROBRÁS S.A. e em
presas privadas. 

§ I• As cópias autenticadas desses contratos serão enviadas pela PE
TROBRÁS aos referidos órgãos técnicos das duas Casas do Congresso Na
cional e ao Tribunal de Contas da União. 

§ 2• A PETROBRÁS remeterá, tambêm, às Comissões de Minas e 
Energia, de Segurança Nacional e de Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal relatório trimestral detalhando as atividades 
das contratadas, para a avaliação dos resultados alcançados. 

Art. 59 O inteiro teor dos contratOs de serviço, com cláusula de risco, 
será publicado no Diário Oficial da União. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto, conforme se pode verificar de sua leitura, vai ao encontro 
da preocupação dominante no espírito da imensa maioria do Congresso Na~ 
cional, no sentido da preservação do monopólio estatal do petróleo, nos con~ 
tratos de serviço com cláusula de risco, a serem celebrados pela PE
TROBRÁS S.A. 

No pronunciamento histórico que fez à Nação, o Presidente Ernesto 
Geisel, ao anunciar que autorizara a PETROBRÁS a afirmar tais contratos, 
assegurou enfaticamente que eles respeitariam integralmente o monopólio es
tatal do petróleo, instituído no Brasil desde o advento da Lei n9 2.004, de 3 de 
outubro de 1953. 

Ora, para que essa orientação do então Chefe do Governo tenha conse
qifências práticas, resolvemos apresentar ao Senado esta proposição que dis~ 
põe sobre a natureza jurídica desses contratos de serviço, com cláusula de ris
co, pata a exploração do nosso petróleo. 

A sistemática do projeto é simples. Em primeiro lugar, no intuito de preR 
servar o disposto na Lei n9 2.004, dc3 de outubro de 1953, que instituiu o mo
nopólio estatal do petróleo no Brasil, estabelecemos que a assinatura dos con
tratos de risco ficará dependendo, cm cada caso, do assentimento prêvio do 
Conselho de Segurança Nacional, órgão de mais alto nfvel na assessoria dire
ta ao Presidente da República, para fonnulação e execução da política de se
gurança nacional", ao qual compete, pelo art. 89 da Constituição, e.11tre ou~ 
tras atribuições: 

"Art. 89. . •........•.•.......•...•.......••.........• 

I- ·····························-······················· 
II- estudar, no âmbito interno e externo, os assuntos que inte-

ressem à segurança nacional; 
IÚ- .............................................. . 
IV- dar, em relação às áreas indispensáveis à segurança na~ 

clonai, assentimento prévio para; 

e pelo Tribunal de Contas da União, como seu órgão auxiliar, exigindo, in
clusive, a remessa pela PETROBRÁS às Comissões de Minas e Energia, de 
Segurança Nacional e de Fiscalização Financeira, da Câmara e do Senado, de 
um relatório trimestral das atívidades das contratadas para o acompanha
mento dos resultados porventura alcançados. 

Finalmente, tornamos obrigatória a publicação dos contratos de risco do 
Diário Oficial da União. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1980. ,--Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Política Nacional d.o Petróleo e define as atri
buições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por 
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providên
cias. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, de 
Segurança Nacional, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.)·- Sr. Pre&idCõte,.Srs: se·n-adores: 

Em 1971, quando Ministro da Fazenda, o Professor Antônio Delfim 
N ttto escreveu um artigo que obteve merecida repercussão na imprensa, pela 
suPstânciã dos conceitos emitidos e pelo realismo da abordagem no concer
ne:nte à anâlise dos problemas nacionais. 

Transcrevo, a seguir, um tópico desse trabalho, divulgado pela Revista 
do Serviço Público (vol. 106, maio - agosto de 1971, n• 2, página 49): 

"Quem correr vai ficar onde está; quem parar vai ser atropett:Uto'' 
... Ninguêm pode ter ilusão: o desenvolvimento não b um processo 
tranquilo, calmo, onde cada um de nós vai manter a sua posição. O 
desenvolvimento é um processo doloroso, dificil, trabalhoso, onde 
cada um de nós vai ter as suas posições sociais mudadas, porque o 
mundo à nossa volta está mudando. 

Quem correr vai ficar onde está, quem parar vai ser atropelado. 
Essa ê a noção clara do desenvolvimento; não existe outra; nós te~ 
mos que produzir os desequilíbrios e temos de superar esses deseR 
quiUbrios, porque nesta superação dos desequilíbrios ê que iremos 
encontrando as nossas próprias saldas para a construção da socie
dade que desejamos. 

Uma sociedade em que a expansão económica seja simultânea à 
melhor distribuiçilo de renda, à participação de cada vez maiores 

a) · · · · · · · · · · · · · • · · • • · · · · · · • · · · · · · • · • · · · · · · · · · · • · • • · · · contingentes de brasileiros no aumento do patrimônio comum, ou 
b) · · · · · · · · · · • · · · · · • • • · • · · · · • • • · · • · • · • · • · · · • • · · · · · seja, do Produto Nacional". 
c) estabelecimento ou exploração de indústrias que inte-

reSsem à segurança nacional;" Assim falou o então jovem, infatigável c altamente qualificado econO-
mista de São Paulo, guindado pelo seu valor-demonstrado nos trabalhos que 

Evidentemente, não se pode negar que a exploração do petróleo estâ inti- · publicou, _ao cOmando do processo decisório na área do desenvolvimento 
mamentc: relacionada com a segurança nacional, tanto assim que o Brasil op- econômico brasileiro, como Ministro da· Fazenda do eminente Presidente 
tou, historiC§.mente, pelo monopólio estatal. Emllio Garrastazu M~. 

Nos arts. 3\l c 49 fixamos aíguns pontos que nos parecem fundamentais, Passaram-se os anos, durante os quais, como Embaixador na França--· = 

na celebração dos contratos de serviço com cláusula de risco. Proibimos, por embora não integrasse os quadros da 4 'carrlêre". no Itamaraty,- evidenciou 
exemplo, que áreas como o Recôncavo, Ubarana, Campos~ Pargo, Mero, um desempenho excepcional consolidando o intercâmbio cultural e econômi
Caioba, Guaricema, ou São Mateus e suas circunvizinhas, possam ser desig- co do Brasil com a França e·grangeando, no plano internacional uma repu
nadas para exploração, porque ar, obviamente, os contratos, como bem alu~ tação sumamente honrosa como Hscholar, •• economista, diplomata c adminis
diu Murilo de Melo Filho, em brilhante reportagem sobre o assunto, na revis- trador competente, à semelhança de Drucker, Galbraith e McNamara. 
ta Manchete, unão seria de risco, mas sim de segurança ou de certeza". Esta.. Regressando ao Brasil, ao encerrar com êxito invulgar, a sua missão no 
belecemos também que a PETROBRÁS deve reservar para si as áreas em der- Exterior, durante a qual elevou os índices de credibilidade do nosso Pais nos 
redor daquelas que foram selccionadas _para a pesquisa nos contratos, por- centros financeiros do mundo, como autêntica expressão daquilo que Ca
que, como lembra o referido jornaüst~ "na hipótese de o óleo ser encontra~ mões denominava "o ·saber de experiência feito'.', - o Professor Antônio 
do, ela estará em volta para fazer suas próprias perfurações naquele mesmo Delfim Netto, emerge, novamente, no cenário polftico da Nação, como 
lençol". Dispomos que a pesquisa e a lavra ficarão a cargo direto da PE- Ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. 
TROBRÁS, cabendo às contratadas entrar com os recursos financeiros e téc- Desta vez, porém, num plano mais elevado da coordenação superior de 
nicOs. E dizemos que o pagamento dos serviços s6 poderá ser feito em dinhei- todo o processo do desenvolvimento económico e financeiro do País, como 
ro, enquanto, pelo menos, o País não atingir a sua auto-suficiência em pro~ supremo administrador desse campo, pela escolha direta e integral confiança 
dução de petróleo. do Presidente João Baptista de Figueiredo. 

Por outro lado, para dividir responsabilidades com o Poder Legislativo, Enfrenta, agora, o Ministro Antônio Delfim Netto, os maiores desafios 
enfatizamos no projeto, a fiscalização dos contratos pelo Congresso Nacional de sua vida, numa trajet6ria que conheceu êxitos espetaculares, em virtude 
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dos quais conquistou a confiança do Governo, dos empresários, das classes 
produtoras e do povo brasileiro cm geral. 

No entanto, a conjuntura nesta recém iniciada dêcada de 1980 é total
mente adversa e ameaçadora, pelo impacto das crises sucessivas geradas, em 
todos os países, a partir da explosão dos preços do petróleo, em 1973, das ten
sões e conflitos sociais generalizados, e da exacerbação das rivalidades políti
cas e ideológicas. 

Alguns países estão, pura e simplesmente, se desintegrando, nos paroxis
mos da violência e da guerra civil, enquanto os demais sentem-se perplexos 
em face da periculosidade imanente da inflação, da estagnação econômica, da 
recessão e do desemprego. 

Para que se possa avaliar as dimensões dessa multifacetada crise mun
dial, basta mencionar a situação em que se encontra a Nação do Ocidente in
dustrializado·,- os Estados Unidos que, desde a desastrada guerra no Vietnã 
tem a sua hegemonia contestada no Exterior, enquanto internamente, apesar 
das suas incomensuráveis potencialidades, também sofre os desgastes da ero
são inflacionária e das graves tensões sociais. 

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

O SR. LOURJV AL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi· 
nente Senador Bernardino Viana, ouço o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Lourival Baptis-
, ta, quero associar-me ao pronunciamento que V. Ex• vem fazendo, hoje, aqui 

no Senado. Eu sou um dos admiradores do Sr. Ministro Delfim Netto, pela 
sua capacidade criativa, pela sua capacidade de imaginação. No Governo 
Médici, S. Ex• mostrou quão bem Ministro o era, na área da Fazenda, e, na
quele tempo, o Ministério da Fazenda era o mais hpportantedo Governo 
Médici. Agora, chamado pelo Governo Fiqueiredo para o MinistériO ·da 
Agricultura, ele traçou plano notáveJ, que JC?i. seguido pelo atual Ministro, e 
nós vimos, este ano, O Brasil ter a sUa maior-safra agrícola de todos os tetn
pos. Por isso eu quero associar·me ao prOnuricüinieDto que v:-eX• faz neSte 
momento, e com todo o prazer dar-lhe os meus parabéns. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Bernardino Viana, por este aparte e esta ajuda que dá 
ao meu pronunciamento, com os conceitos emitidos a respeito do que realiza 
o eminente Ministro Delfim Netto. 

É neste contexto ameaçador no qual o Brasil se integra, como todas as 
demais Nações de um mundo inapelavelmente interligado pelo advento das 
conquistas científicas e tecnológiCas - n~tadamente no tocante à informâti
ca, à cibernética, ao advento da era nuclear e de um impressionante aglome
rado de novas disciplinas cientificas - é nos parâmetros dessas transfor
mações aceleradas do mundo contemporâneo, gue o Ministro Antônio Delfim 
Netto se encontra atualmente engajado, travando as mais duras pelejas na ba
talha cotidiana contra os flagelos da hiperinflação, dentre os quais avulta, pe
las suas trágicas conseqUências, a marginalização de vastos segmentos da po
pulação. Marginalização social, trituradora, logo de saída, das camadas 
pobres das classes assalariadas, que são as mais ·vulneráveis. 

São estas as razões, Sr. Presidente, que me levam a esta tribuna a fim de 
chamar a atenção para o discurso pronuncia-<!o pelo J\of_inistro Antônio Del
fim Netto ao abrir, no Rio de Janeiro, a 28 de abril do corrente ano, o X Con~ 
gresso de Siderurgia. 

Não se trata de um pronunciamento comum, Srs. Senadores, mas, de 
uma tomada de posição diante das batalhas a serem enfrentadas, e de uma 
reafirmação corajosa de plena confiança nos bons resultados e na vitória final 
contra aqueles mencionados perigos, flagelos e oscilações da conjuntura. 

A linguagem do Ministro da SEPLAN é a mesma de 1971, a que me refe
ri no "início destas ligeiras Considerações. 

· A mesma rara combatividade. A mesma encorajadora confiança no feliz 
desfecho da pugna e na mesma inabalâvel fé nos superiores destinos do Bra
sil. 

A abordagem realista do Ministro Ailtôniõ Delfim Netto- apoiada em 
cifras e indiCadores incontestáveis- demonstra que os profetas da catástro
fes irremediáveis e do Apocalipse, estão equivocados. 

O discurso do Ministro Artiônio Delfim Netto está longe de ser uma ma
nifestação do otimismo prOfissiOnal. 

Mesmo porque, a esta altura das crises políticas, econômicas e sociais da 
nossa turbulenta época, o povo brasileiro repeliria, tanto a retórica tradicio
nal do ufanismo, in"gêri.u-6, cOmo a ·deinagogia triunfalista dos áulicos. 

É um documento altamente positivo que revela a ocorrência de uma su
persafra agrícola, com a produção ainda não igualada até aqui, de SO milhões 
de toneladas de grãos, abrindo-se, destarte, para o interior do PaíS, perspecti
vas de um Brasil novo, em face do acréscimo da renda real, transferida para o 
campo, de mais de 50%, com ganhos de Cr$ 297 bilhões para os produtores de 

soja, arroz, milho, feijão e algodãO, em- i980, contra apenas Cr$ 135 milhões 
em 1979. 

No desdobramento dessas projeções, informa o Ministro Delfim Netto 
que já se registraram expressivos acréscimos na receita do ICM, de até 177%, 
como ocorreu no Rio Grande do Sul, fortalecendoese a solidez das finanças 
estaduais. 

Os cronogramas do Programa Nacional do Álcool vêm sendo executa~ 
dos com bom desempenho, conferindo ao Brasil um destaque excepcional. 

De fato, somos, agora, a única nação dependente de suprimentos ex ter~ 
nos, dotada de uma valiosa alternativa energética renováveL 

As potencialidades dos projetas de Carajás para exportar cerca de US$ 
!O bilhões anuais de minêrio de ferro se associam à geração dos doze milhões 
de megawats da hidrelétrica de ITAIPU. 

São potenciais energéticos com extraordinários efeitos multiplicadores. 
Tudo isso. concluiu o Ministro Antônio Delfim Nctto, conjuntamente 

com a realização da abertura política que vem sendo conduzida com inflexí
vel determinação pelo Presidente João Baptista de Figueiredo. 

O Ministro-Chefe da SEPLAN contribuiu, com o seu discurso, ao ensejo 
do X Congresso de Siderurgia, para reduzir às suas proporções os sustos que 
os chamados pregadores de hecatombes e devotos dos horrores apocalípticos 
costumam pregar aos· menos avisados. 

Restaurando e fortalecendo perante a opinião pública, a credibilidade do 
Presidente João Baptista de Figueiredo, que está conduzindo o desenvolvi
mento nacional pelos caminhos certos da serenidade e do equilíbrio, o Minis
tro prestou mais um inestimável serviço -menos ao Presidente da Repúbli
ca, do que ao povo brasileiro, como um todo. 

Não é esta a primeira vez, desta tribuna, que analiso o trabalho levado a 
efeito pelo Ministro Delfim Netto. 

Quando Governador de Sergipe, e ele Ministro da Fazenda do eminente 
Presidente Garrastazu Mêdici, cumpro o dever de esclarecer que Sergipe sem
pre teve os seus pleitos atendidos. 

Além disso, em várias ocasiões tive a satisfação de falar a esta Casa, e so
licitar transcrição de PaiCsúãs dO Ministro, além de salientar gestões que rea
lizou quando Embaixador em Paris. 

E agora, quando o Ministro vem sendo criticado- como se fora respon
sável pelas crises deflagradas- julguei conveniente fazer estas considerações, 
solicitando que faça parte integrante do meu pronunciamento o discurso pro
ferido pelo Ministro Delfim Netto, na abertura do X Congresso de Siderur
gia, realizado no Rio de Janeiro. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA, EM SEU DISCURSO: 

29-4-80 - O Estado de S. Paulo 

A íntegra do discurso do Ministro Delfim Netto: 
Em primeiro lugar, gostaria, portanto, de chamar a atenção para a ver

dadeira revolução que se estâ operando no interior do Brasil. Em menos de 
um ano de Governo, a despeito de toda a sinistrose, a despeito de toda a des
capitalização no campo, os produtores responderam com extraordinário vi
gor aos estímulos do Governo e estão fazendo surgir um Brasil novo no inte-
rior, que o homem da cidade mal percebe. · 

Este Brasil novo - ao qual o Presidente Figueii"edo deu sexta-feira últi
ma mais uma vez a garantia de que serâ sustentado durante todo o seu man
dato - este Brasil novo passa desapercebido das grandes metrópoles, onde o 
que causa emoção é o fato de um pequeno bando de colegiais travestidos de 
op~radores de bolsa fazereni gteve com o dinheiro alheio. 

Estas grandes safras·agrícolas, a supersafra de mais de 50 milhões·de to
neiadas de grãos, representam, de uih lado·, unia avalanche de dinheiro nas 
mãos dos fazendeiros e, de outro, o afastamento do fantasma da fome ou da 
subnutrição. · - · -

Os números são inuitó significativos: 
-No ano passado, o ·conjunto dos agricultores recebeu 55 bilhões de 

cruzeiros pela safra de soja; em ·J980, estão recebendo, no mínimo, 118 bi
lhões de cruzeiros; 

- O arroz deu duas vezes e pouco a renda da safra anterior; passou de 
31 bilhões para 70 bilhões este ano; 

- O mHho deu, no ano passado, 32 bilhões de cruzeiros; este ano, os 
agricultores que acreditaram no Governo e plantaram milho vão receber 77 
bilhões de cruzeiros, mais de duas vezes e meia; tomando·se os cinco princi
pais produtos da Região Centro-Sul (soja, milho, arroz, feijão e algodão), o 
valor da produção cresceu de 135 bilhões de cruzeiros, no ano passado, para 
297 bilhões este ano, um acréscimo real de renda de 50%. 
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Tem mais: no nível das arrecadações estaduais em quatro Estados da 
Federação, os resultados das safras desses produtos revelam o seguinte: 

No Rio Grande do Sul, a arrecadação do ICM passa de 4,5 bilhões para 
12,6 bilhões, ou seja, 177% de acréscimo nominal. 

Em Goiâs, sobe de I, 7 bilhão para 3,9 bilhões: 132% de acrêscimo na ar
recadação do !CM somente de produtos agrlcolas; em São Paulo o aumento 
foi menor: "somente" 105%, passando de 2,4 bilhões para 5 bilhões de cru
zeiros. 

No Paranâ, arrecadação passa do 4,4 bilhões para ib,3 bilhões, ou 135% 
de acréscimo. 

Esta resposta dos brasileiros que vivem da agricultura significa muito 
mais do que os números aqui citados. Significa eficiência na atuação dos me
canismos do Governo; representa confiança na palavra do Presidente Figuei
redo e na" ação do seu Governo; significa paeficiência na atuação dos meca~ 
nismos do Governo; representa confiança na palavra do Presidente Figueire
do e na ação do seu Governo; significa participação de uma parcela impor
tante da população brasileira nos destinos de nossa economia; significa com
petênçia. 

2) O bom andamento do programa do âlcool 
O programa de produção de âlcool foi posto para andar e hoje nem os 

idiotas da objetividade duvidam do seu êxito, atual e futuro; na verdade, ne
nhum país do mundo tem sequer, em projeto, aquilo que nós. já temos efetiva
mente funcionando como substituição de energia; os carros estão nas ruas de 
todo o Brasil: os postos de abastecimento estão sendo multiplicados e as usi
nas conseguem produzir todo o álcool neçessârio e até algum excedente para 

"exportação. 
Os entusiastas do apocalipse anunciavam aos quatro ventos que este era 

um programa irrealizâvel; e mesmo quando sóbrios, temiam no mínimo a 
sorte da produção de aguardente. Pois o programa estâ ai, é irreversível, serâ 
a solução brasileira para as suas imensas necessidades de transporte e nem 
por isso prejudicará, seja o açúcar, seja a cachaça. 

O que algumas pessoas não querem enxergar é que a parte sadia da socie
dade brasileira jâ enxergou, na crise do petróleo, muito mais do que o apoca
lipse: enxergou na verdade o desafio e assumiu a decisão de vencê-lo. Com 
essa determinação,· eu suspeito de que corremos o risco de enriquecer várias 
regiões brasileiras capacitadas para produzir o álcool carburante, porque não 
se pode desconhecer o efeito que terâ, para as populações do interior do País, 
o faturamento de quatro a cinco bilhões de dólares anuais, que serão fatal
mente desviados do Oriente Médio para o Centro·Oeste, o Nordeste e o Sul 
do BrasiL 

3) Os projetas de desenvolvimento deste Brasil novo que estâ nascendo, 
faz parte a abertura da nova província mineral de Carajás, que vai nos permi
tir exportar dez bilhões de dólares anuais. Equivale, em termos de hoje, a 
toda importação anual de petróleo. Este é um projeto que está sendo cuida
dosamente preparado pela Vale do Rio Doce e só depende de nossa vontade, 
de nossa capacidade de implementâ-lo a partir de agora, do modo a fazê-lo 
produzir dentro de poucos anos. 

Deste Brasil novo faz parte a revolução que estâ se processando em toda 
a fronteira Oeste por força do extraordinârio investimento de ITAlPU. Não é 
preciso ter muita imaginação para perceber que 12 bilhões do quilowatts fa
zem alguma diferença na conta energética do Brasil e que os efeitos dessa 
obra não se limitarão ao campo da energia, mas não na realidade empurrar 
definitivamente o desenvolvimento de imensas áreas tanto do lado brasileiro 
como paraguaio. Deste Brasil novo faz parte todo o esforço pioneiro da pro
dução agrícola de Mato Grosso, de Rondônia, do Norte e Oeste goianos, do 
Pará e do Amazonas. ~nestas imensas regiões que o Governo está investindo 
os ~eus recursos. em estradas, pontes, energia' e crédito à produção. 

Em menos de 12 meses, uma região que era floresta em Rondônia vem 
ao Governo pleitear apoio para exportar 300 mil sacas de arroz para a vizinha 
Bolívia. E o Ministério da Agricultura, atrav6s da CIBRAZEM, tem que 
montar às pressas um armazém pré-fabricado para guardar 70 mil sacas de 
arroz e milho produzidos pelos indios xavantes das aldeias kuluene; com fi
nanciamento do Banco do Brasil. 

4) O êxito inegável da abertura pol[tica 

Os entusiastas do apocaiipse não conseguem enxergar o fato quase 
sobrenatural que dominou o primeiro ano do Governo Figueiredo: a reali
zação da abertura política conduzida com inflexível determinação pelo Presi
dente, que enfrentou serenamente todo tipo de provocações, desde as mais to
las às mais ofensivas-. A anistia foi concedida da forma mais ampla e humana. 
Voltou quem quis e aqui está vivendo sem nenhum tipo de constrangimento. 

O único e verdadeiro constrangimento que a sociedade brasileira não 
pode tolerar é o do descumprimento das leis. 

O Governo entende e faz praticar a máxima de que sem o estrito cumpri~ 
mento das leis não haverâ democracia duradoura, apesar do empenho de cer
tas mentalidades feudais que durante longos anos aspiram ao golpe e que de 
repente não se conformam que o Governo se recuse a golpear as leis. 

~dentro da lei que vamos continuar construindo esta grande Nação, às 
vezes tão desinformada de si mesma, onde a maioria trabalha e bate recordes 
de produção como o que ocorreu com a produção de aço da USIMINAS, no· 
mês passado, enquanto os entusiastas do apocalipse continuam curtindo que 
vivam exclusivamente suas mentes, dominadas pela incerteza, pela falta de fé 
e pela incompetência de compreender o Pais rta:l que nós somos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumo) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem Revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: • 

Volto hoje ao assunto das eleições municipais, trazendo ao Senado Fede
ral alguns fatos de 1976, precisamente comentando a Lei n• 6.358, do 10 de se
tembro de 1976, e a Lei n• 6.384, de 7 de dezembro do mesmo ano. 

No Senado Federal, dois projeto~ foram apresentados na defesa das 
eleições municipais; um de autoria do Senador Humberto Lucena e o outro 
do Senador Henrique Santillo. 

Mas, veja, Sr. Presidente, que no momento em que alguns prorrogacio
nistas falam das condições técnicas para o Congresso Nacional ainda manter 
as eleiçõe& de 1980, eu recordo então a Lei n9 6.358 que dizia o seguinte: 

uRegula a indicação de candidatos a Prefeitos, V ice-Prefeitos e 
Vereadores onde não se tenha realizado convenções Partidârias. 

O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Nos municípios onde os diretórios municipais não realizaram 
convenção para a escolha de candidatos, ao pleito de 15 de nok 
vembro de 1976, a Comissão Executiva Regional designarã delega
dos com poderes para, com antecedência mínima de dois dias, con· 
vocar e presidir a convenção a ser realizada até lO dias após a desig
nação, obedecidas as condições estabelecidas nas Leis n9s 4.737, de 
15 de julho do 1965 e 5.435, de 14 de junho de 1968." 

No seu § 19 a Lei diz o seguinte: 
"Aplica-se aos municlpios, onde as convenções forem anuladas 

pela Justiça Eleitoral, as normas estatufdas neste artigo." 
O importante, Sr. Presidente, é o § 29: 
HN a hipótese de não haver quorum para a realização das con

venções a que se refere a presente Lei, a Comissão Executi~a Regio
nal indicará os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, 
três dias após convocada a convenção." 

O mais importante, agora, é a Lei n• 6.384, de 7 de dezembro de 1976. 
Essa, Sr. Presidente, merece um histórico um pouco aprofundado. Ela foi 
apresentada na Câmara dos Deputados pelo então Deputado José Bonifãcio 
que, na sua justificativa, disse o seguinte: 

"Não preve a legislação eleitoral existente solução para hipóte~ 
ses de municípios que por várias razões- é importante que o Sena·· 
do anote a justificativa do então Deputado Josê Bonifâcio - que 
por várias razões deixaram de fazer eleições para Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores, nas épocas próprias. Agora mesmo, dois mu· 
nicípios não tiveram eleições no dia 15 de novembro. Urge, pois, dar 
solução ao problema. É o que se pretende com o presente projeto de 
lei que determina a realização de eleições nos municfpios, e que estas 
não foram feitas no próximo dia 20 de dezembro." 

Aqui, então, a primeira preocupação do Deputado José Bonifácio, que, 
na sua justificativa, se refere a dois Municípios que deixaram de realizar 
eleíções. S. Ex• apresentou esse projeto de lei, que daqui a pouco vou referir, e 
jã aprovado pelo Presidente Ernesto GeiseL 

O importante, Sr. Presidente e prezado Uder da Maioria, é chamar a 
atenção para a tramitação desse projeto. Ele foi apresentado à Câmara dos 
Deputados e a Mesa o despachou no dia 29 de novembro. Chegou ao Senado 
Federal no dia 19 de dezembro. No dia 29 de novembro- repito- o DepuR 
tado José Bonifâcio apresentava sua proposição à Mesa da Câmara dos De
putados, que o enviou à Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa. 
No dia I• jâ chegava ao Senado Federal, aprovado pela Câmara dos Deputa
dos. Vejam V. Ex•s que a velociclade se deu a esse projeto. Jâ no dia 3 de de
zembro o Senado Federal o aprovava. 

Vamos repetir: no dia 19 de dezembro entrava no Senado Federal, no dia 
3 o Senado Federal aprovava e, no dia 7, o Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, o sancionava. 
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E o que dizia esse projeto do Deputado Josê BonifáCio, transfo-rtri8do na 
Lei n• 6.384, de 7 de dezembro de 1976? 

Dizia: 

Regula eleição para prefeito, vice~reftilo e vereadores dos mu
nicipios que deixaram de fazê-lo no dia 15 de novembro de /976. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte lei: 
Ar+ 1'1 A Comissão Executiva Regional dos partidos políti

cos indicará, dentro de 10 dias, após a publicação desta lei, candida
tos a prefeito, vice~pi'efeito e vereadõr nos municípiOs oride não se 
realizarem eleições no dia 15 de novembro de 1976, aplicando-se, no 
que couber, a Lei n• 5.453, de 14 de junho de 1968." 

Chamo, aqui, a atenção do Senado para o aspecto .do parágrafo úriico da 
lei sancionada pelo então Presidente Geisel: 

.. Paragrafo único. Nos Municípios em que os partidos políti
cos não tenham constituído diretório, aplicar-se-á o disposto no art. 
I• da Lei n• 6.349, de 7 de julho de 1976, 

Art. 2~ As eleições para os cargos mencionados no artigo an
terior realizar-se-ão no dia 20 de dezembro de 1976." 

Port<.!nto, Srs. Senadores, quando interessa ao Co-n!fréSso Nacional, ê fá
cil ao Congress0 encontrar Soluções, e soluções râpidas, para os problemas. 

Aqui, um aspecto ainda mais sério. :e. que, em 1976, quando se permitiu 
que a comissão ~xecutiva regional indicasse- os candidatos a prefeito, vice
prefeito e vereadvres, os--partidos estavam devidamente constituídos. Neste 
instante, estamc.s com os partidos no processo de reorganização- partidáría. 
As dificuldadc:i são maiores. -

Quando se lembra, também, o caso do problema econômico, busco, para 
não se dizer que é o senador da Oposição que Cstá- trazehdo arguirientos à Ca
sa, uma entrevista do Ministro Mário Henrique Simorisen, em 2 de janeiro de 
1977, ao Jornal do Brasil, e as coisas, ao que parece, se repetem e se proces
sam dentro de uma normativa. 

A pergunta foi a seguinte: 

••JB - As perspectivas económicas para i 977 justificam o te
mor pelo destino das instituições políticas?" 

Ainda hoje, em Minas Gerais, o Hustre Senador Murilo Badaró lembra
va a dificuldade de realizarmos eleições municipais, pelo aspecto econômico. 
Vou responder ao Senador Murilo Badaró, indiretamente, pela palavra do 
Ministro Mário Henrique Simonsen, que -disse o Seguinte: 

.. Não vejo nenhuma correlação entre as expectativas econômi~ 
cas e as instituições poHticas. Associar condições conjuntUrais a re
sultados eleitorais ê. uma hipersimplificação pol!tica que se esquece 
de que o principal ingrediente da política é a própria política." 

Evidentemente o Ministro Mário Henrique Simonsen segue com algu
mas digressões no campo económico, que no momento não interessam. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na terça-feira, perante um grupo de tra
balho, organizado- pelos Partidos de Oposição, o Senador Mendes Canale e 
eu vamos apresentar um substitutivo aos Projetes jâ existentes no Senado Fe
deral, como já me referi, aos projetas do Senador Humberto Lucena e do Sew 
nadar Henrique Santillo. 

Fizemos um estUdo adequado de Legislação Eleitoral, examinamos todo 
o aspecto da Legislação face à n·ova reformulação partidária. Possivelmente 
na terça-feira apresentaremos ao Senado esse substitutivo, para que se permi
ta ao Congresso Nacional aprove, no tempo hábil, inclusive através das con~ 
venções, a realização das eleições. 

Será por demais lamentãvel que o Congresso venha a aprovar a pro_rro
gação de mandatos. No meu entendimento serâ um ato- a expressão é forte, 
mas deve ser usada- será um ato imoral do Legislativo, se aprovar a prorro
gação de mandatos. O Congresso Nacional tem tempo suficiente, examinan
do a atuallegislação eleitoral e os precedentes já abertos no passado, de ofere
cer à Nação um projeto de lei adequando a realização dessas eleições. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não acreditamos que o Partido do Go
verno, contrariando, inclusive, o pensamento de alguns dos seus líderes, vew 
nha a aprovar emenda constitucional que prorrogue os mandatos, 

me inspirei para apresentar meu projeto. Não é de hoje que o Congresso Na
cional tem re~orrido a essaidêia de atribuir às comissões provisórias a escok 
lha de candidatos a pleitos municipais. 

Espero apenas que a nobre Maioria venha a compreender a necessidade 
da urgência, porque- como salientou viu V. Ex•- no caso do Projeto Josê 
Bonifácio houve urgência urgentíssima~- Aqui, estamos pleiteando apenas a 
urgência normal, para que, dentro dela, possamos chegar a um denominador 
comu~. talvez até_ por intermêdio desse substitutivo que V. Ex• mesmo está 
estudando com o Senador Mendes Canale, com a minha anuência e a do Se
nador Henrique Santillo, que é tambêm autor de projeto sobre a questão, 
contanto que possamos abrir um caminho, porque hoje o que hã ê uma per
plexidade geral em toda a_Nação. Todos os dias estamos recebendo cartas, te
legramas de prefeitos, d_e vereadores, de outras pessoas que são candidatos 
em potencial às eleições deste ano, que nos indagam qual a decisão final. O 
Governo já declarou que ela cabe ao Congresso Nacional. Então, o discurso 
de V. Ex• tem muita oportunidade. O assunto é sempre atual, e vamos ver se 
chegamos a uma solução de consenso . 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena
dor Humberto Lucena, por sua intervenção. V. Ex• tem um projeto que mere
ce ser estudado e meditado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputa
dos. 

O Sr. Heivídio Nunes (PDS - PI) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Eminente Senador, hã aproximada
mente, três dias, recebi um projeto de autoria do Senãdor Henrique Santillo, que 
me foi distribuído para rdatà.r na Comissão de Constituição e Justiça. Ouvindo 
agora as judiciosas pondera.ções de V. Ex•, aqui fiquei a matutar sobre o assunto, 
e cheguei a uma Condusã9 que, por certo, não agradará nem a gregos nem a 
troianos. Do ponto de Vista estritãmente jurídico, o projeto do eminen~ 
te Senador Humberto Lucena não pode s~r acolhido, porque ele começa por 
prorrogar as eleições e, atravês de uma lei ordinária, revogar o art. 209 da 
Constituição. De outra parte, o projeto do eminente Senador Humberto Lu
cena visa a dar atribuição, a dar competência às comissões provisórias para 
promoverem o registro de candidatos. Ora, eminente Senador, nós não temos 
partido ainda constituído; de maneira que, do ponto de vista rigorosamente 
jurídico, nós não vamos encontrar, dentro de um prazo razoavelmente curto, 
uma solução. Mas, os precedentes políticos existem e são abundantes. Politi
camente, as soluções poderão ser encontradas; mas, o que me está preocupanM 
do- e perdoe V, Ex• por fazer esta confissão- não é propriamente o adia
mento das eleições, a prorrogação das eleições, mas a possibilidade de que os 
governadores venham a nomear prefeitos, conseqUentemente dando~lhes, in
clusive, o poder de legislar, pois que as câmaras inunicipais serão, pelo decur
so do prazo, dissolvidas. Esta é a minha preocupação maior e a preocupação 
que, de público, eu gostaria de deixar através do discurso de V. Ex'. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço a intervenção 
de V. Ex', Senador Helvfdio Nunes. Apenas uma dúvida me ocorreu, quando 
V. Ex• disse que o projCto do Senador Henrique Santillo prorroga as eleições. 
Pelo menos o projeto que eu tenho em mãos, do Senador Henrique Santillo, 
fixa para o dia 15 de dezembro ... 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - É uma prorrogação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, veja V. Ex•, dentro 
exatamente do que eu estava dizendo há pouco, do substitutivo ao projeto 
dos Senadores Henrique Santillo e Humberto Lucena, V. Ex• chamou a 
atenção para um aspectO importante, a intervenção do Governador no proM 
cesso eJeitoral, após o dia 15 de novembro. E veja a preocupação, Excelência, 
do então Deputado José Bonifácio, quando se referiu, na sua justificativa, a 
dois municípios apenas que deixaram de realizar eleições. S. Ex• não quis a 
intervenção dos governadores em dois municípios. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) -Aproveitando o raciocínio jurídico· 
constituciOnal do nobre Senador Helvídio Nunes, é que os partidos aí esta
vam constituídos; por conseguinte, podiam autorizar a organização ou então 
as comissões estaduais indicarem nomes para o pleito municipal. Mas, como 
disse o Senador Helvídio Nunes, nós não temos partidos constituídos, dai a 
dificuldade dessa autorização- às comissões municipais que jâ deviam ter sido 
constituídas, se houvessem partidos. Apenas estou dizendo a V. Ex• o que 
pude apreender ... O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja V. Ex• que o meu 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Apóio as considerações de raciocíniojâ difere um pouco do de V. Ex• Se na época, 1976, quando Unha-
V. Ex• sobre a realização das eleições. Justamente nesses precedentes é que mos partidos organizados, era muito mais difícil ao Congresso Nacional... 
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O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Compreendi perfeitamente o raciocí
nio de V. Ex•, mas depois veio o segundo raciocínio, do Senador Helvfdio 
Nunes. 

O SR. IT,MAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas o raciocínio do Se
nador Helvfdio Nunes é da lucidez quanto à intervenção dos Governadores. 
É por isso que chamo a atenção do Congresso Nacional. Quando se fala, por 
exemplo, que nós não temos partidos efetivamente organizados, nós podere
mos, através da Justiça Eleitoral- e nosso substitutivo vai examinar esse as~ 
pecto, Senador Almir Pinto, - permitir, realmente, o partido com sua insR 
crição em carátcr provisório. Veja V. Ex•, nós não ternos partido constituído, 
mas estamos funcionando, Senado Federal e a Câmara dos Deputados; seR 
não. vamos cait na tese de que deveríamos suspender as sessões do Congresso 
Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, porque não temos parti
do. Afinal de contas estamos aqui constituídos em blocos e, como blocos, esR 
tamos exercendo nossos mandatos~ nós não os perdemos. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Humberto l.ucena (PMDB- PB)- V. Ex• tem toda a razão em se 
referir aos blocos. Realmente, os partidos não estão constitufdos, mas exis~ 
tem e funcionam no Congressõ. Mas, eu queria apenas chamar a atenção 
para o projeto do Senador Henrique Santillo: ele adia o pleito por um mês, 
mas não prorroga mandatos. 

O SR. ITAMAR FRAN('O (PMDB- MG)- Evidente. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- A nossa língua é muito rica; nós usaR 
mos rnuitõ eufemismos; ao invês de dizer prorrogar, adiar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ele fixa para 15 de de
zembro de 1980. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encerrar a minha fala,lembranR 
do então o próprio arguJílCnto tfaiido à baila pelo Senador Helvídio Nunes, 
o problema da intervenção pelos Góverrtadores, se o Cõng:ressõ Nacional não 
aprovar cm tempo hábil uma legislação que permita realmente a realização 
das cleíçôes. 

Sr. Presidente, não é possível que os muntcípios brasileiros continuem 
nessa expectativa. No município brasileiro ê que se processa a renovação no 
País. 

Quando se fa!a também no problema da coincidência dos mandat-os, foi 
na época do então Presidente Castello Branco que se processou essa incoinci
dênci<t de mandatos. E, no meu entendimento, se processou certo: não deve 
haver a coincidência de mandatos. O Congresso üiinbêm precisará aprovar 
uma emenda constitucional permitindo a eleição desses prefeitos para um 
mandate) de 4 anos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

AchamRse presente, ap-enas, 21 Sis. senadores. Não hã .. quorum'; míni
mo para deliberação. Em conseqUência, toda a matéria constante da pauta 
fica adiada para a próxima sessão, em virtude de achar-se em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

~I-

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1976R 
Complementar, do Senador Italívio Cáelho, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 34 da Lei Complementar n•ll, de 25 de maio de 1971, estabelecendo 
prescrição qúinqtlenat para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo 

PARECERES, sob n•s 890 a 893, de 1978, e 1.171 a 1.175, de 1979, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorãvel; 

29 prõiiüüt:iamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de 
plenãrio e, no mérito, favorável; 

J9 pronunciamento: pela constitucionaiidade e j~ridicidade do substitutiw 
vo da Comissão de Finanças, e, no mérito, favorãvel; 

- de Agricultura - )9 pronunciamento! favorãvel; 
2'~ pronunciamento: favórável à emenda de plenãrio; 
-de Legislação Social - J9 pronunciamento: favorâvel; 
29 pronunciamento: favotâvel à emenda de plenãrío; 
-de Finanças- J9 pronunciamento: contrãrio ao projeto, e 
29 pronunciamento: favorável à emenda de pienârio nos termos de substiR 

tutivo que apresenta. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 11, de 1980 (apreR 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 140, 
de 1980), que autoriza a Preíeitura Municipal de Rincâo (SP) a elevar em 
Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos e setenta e 
oito cruzeiros e setenta e cinco centavos), o montante de sua divida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 141, de 1980, da Comissão: 
,;;,.; de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

~3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 17, de 1980 (apreR 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 184, de 
!980). que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norteRamericanos), para investimentos em projetas rodo
viãrios e de energia e!étrica, tendo. 

PARECER. sob n• 185, de 1980, da Comissão 
- de Constituição _e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em tufno único do Requerimento n9 tOO, de 1980, do Senador 
Paulo Brossard e outros, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea 
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'>' 26, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, que atribui às Côtrtissões Provisórias Municipais 
dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às eleições de 
IS de novembro de 1980. 

=S-
Votação, em turno únicd, do Requerimento n9 78, de 1980, do Senador 

José Lins, solicitando, nos termos do att. 418, t, do Regimento Interno, a 
convocação do Senhor Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Se
nado, ínformações a res-peito do "Progr3.tnã Naciortai de ilesburocrati-
záçâõ;;_ · 

~6-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 118, de 1980, dos SenadoR 
res Henrique _Santiilo e ~umberto Lucena, solicitando urgência, nos termos 
do art. 3'11, alfnea c, do Regimento interno, para o ilrojeto de Lei do Senado 
n9 249, de 1979, do S~nador Afoysio Chaves~ qUe especifica as hipóteses em 
que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e con
dic;ões de trabalho, trata do exercício do direito de greve, e dá outras Provi
dências. 
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-7-
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constituicionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 275, c!e ,979-Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n9 II, de 25 de maio de 1971, que instituiu o 
Programa Je Assistência ac Trabalhador Rural, tendo 

PARECER, sob n• 1.129, de 1979, da Comissão. 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci
Cio dos Senadores Ta~credo Neves e Cunha Lima. 

-8-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 299, de 
1977, do Senador Lâzaro Barboza, que dá nova redação ao art. 246 do 
-Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), tendo 

PARECER, sob n• 1.232, de 1979, da Comissão. 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 
mérito, favorãvel. 

-9-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado noCJ 239, de 
1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex~ 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das con
decorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos 
quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER, sob n• 484, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, favorãvel, com emenda de noCJ 1-CCJ, que 
apresenta. 

-lO-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 316, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no texto da Lei n'l 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 
prccesso de respor:<;abilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
Ce autoridade, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.222, de 1979, da Comissão: 

- de üonstiL,ição e Justiça. 

-II-

Votação, em primeiro tUrno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'l 28, de 1979, do Senador Franco Montoro, que promove reajustamen
to de benefícios previdenciários, restaura propordóri3lidade entre tetos para 
contribuição, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 29, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 120, de 1980, de adiamen

to da votação para reexame da Comissão~) 

-12-

Votação. em primeiro turno (apreciaçã_o preliminar dã juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado o9 
306, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 
5.107. de 13 de setembro de 1966, que criou o Fund_o de Garantia do Tempo 
de Serviço, tendo 

PARECER >ob n' 1.220, de 1979, da Comíssão: 

- de Constituiçüo e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronunda ó seguinte dis
curso. Sem re\'isão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir a colocação feita pelo nobre Senador Itamar Franco, 
a respeito do problema das eleições municipais, ma-rCadas pelo texto constitu~ 
cional vigente para novembro deste ano. Meus companheiros de bancada in~ 
tervieram no Jiscuiso de S. Ex• o nobre Senador por Minas Gerais, e expen~ 
deram seus pontos de vista. Eu, pessoalmente, gostaria de fazê-lo, apenas, a 
partir do momento em que se caracteriza a inviabilidade do cumprimento do 
texto constitudonJl; e como isto só se darã no dia I 5 deste mês, até lá consi-

dero prematuro aprovar ou _rejeitar um determinado tipo de projeto a este 
respeito. 

Entretanto, desde logo, gostaria de salientar dois aspectos pertinentes à 
questão. O primeiro é_ que, trazendo aqui, em gênero, um exemplo, e, neste 
caso, de maneira irrepreensível, o nobre Senador por Minas Gerais trouxe, 
também, em espécie, apenas a referência a dois municípios. Eram "dois mu
nicípios•• que, ainda assim, o nobre Deputado José Bonifácio achou que não 
deveriam ser objetos de intervenção. No momento, a Comissão Provisória 
Nacional, se o projeto do nobre Senador Humberto Lucena viesse a ser apro· 
vado, indicaria, para cerca de quatro mil municípios, os candidatos. ~ uma 
primeira colocação que me parece muito importante. 

Segundo, como salientou o Senador Ahnir Pinto, os partidos existiam à~ 
quela época. Agora os partidos estão em fase de organização. Nós todos sa
bemos que "cã como lã más fadas há" e que, se dermos este poder, Pratica
mente ditatorial, às comissões provisórias, poderemos ter arrependimentos 
amargos, razão pela qual foi o único projeto sobre o qual eu me permiti dar 
uma opinião prêvia, porque o rtz com relação ao projeto apresentado, que me 
parece de igual teor, na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Athemar 
Santillo. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Com todo o prazer; 
ouço o Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Desculpe interromper V. Ex•, 
mas jã que V. Ex• aborda o problema das eleições municipais, quero me con
gratular com a posição de V. Ex•, que é a de um defensor das eleições. Devo 
reconhecer, neste instante, esta posição de V. Ex,. Mas, quando citei o Depu
tado José Bonifâcio, que em sua justificativa indicava dois municípios, eu 
também me referi, Senador Jarbas Passarinho, à Lei n{l6.358, de setembro de 
1976, anterior à lei sancioilaâa pelo Presidente Geisel, em dezembro de 1976. 
Não vou me referir a toda a lei, para não perder tempo, mas, apenas, ao seu§ 
2•: 

'"Na hipótese de não haver quorum para realização das con~ 
venções a que se refere a presente lei, a Comissão Executiva Regio
nal indicará os candidatos a Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
três dias após convocada a convenção." 

Veja V. Ex•, é este o nosso pensamento, que está no substitutivo que es
tamos apresentando, que se permita a realização das convenções, mas bus
cando este precedente de que, se não houver quorum. caberá a uma convenção 
provisória municipal ou a uma convenção provisória regional, a indicação 
dos candidatos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- No meu entender, o 
exemplo que V. Ex• traz enriquece bastante a tese. E se pode ser aproveitado 
por V. Ex', talvez não possa deixar de ser aproveitado por mim. Veja bem que 
é um caso específico, que é um remédio saneador, para o caso de existência de 
quonJm para as convenções municipais. Não se tratava de inexistência ou im~ 
possibilidade de realizar a convenção, mas sim de desinteresse dos convencia~ 
nais em relação à necessidade de cumprir o quonJm mínimo para tornar uma 
decisão. Então, aí, é um caso muito especial, e eu me permitiria chamar a 
atenção do ilustre Senador por Minas Gerais. 

Mas o segundo ponto, que eu devo dizer, sem causar nem escândalo na 
Casa, é que há muitas pessoas interessadas em não haver eleições e que não 
estão dentro do Partido do Governo, ou dentro do Governo, ou, pelo menos, 
dentro exclusivamente. E nós te-mos pessoas ligadaS ao Governo, como ainda 
hã pouco citava o nobre Senador Itan1ar Ffanco, o Senador também por Mi~ 
nas Gerais, Murilo Badaró, que exPendeu o seu ponto de vista declarando-se 
contrário às eleições de novembro, devido aos problemas de natureza econô
mica. Também há, garanto a V. Exf, n6 seio das_oposições brasileiras, aqueles 
que defendem as prorrogações dos mandatos, ou sob forma direta _ou sob for
ma indireta. Hã. E como há, jã ouvi dizer por parte de ilustres líderes da Opo
sição que fechariam e16s a questão nos seus partidos para impedir exatamente 
que essa liberdade de atuação indivfduai pudesse ser cabível, no caso. 

Eis aí, apenas, urna advertência, além do que eu suponho, nobre Senadõr 
Itamar Franco, que esses 700 Prefeitos, se não me engano é número mais ou 
menos desta ordem, que foram eleitos pela Oposição, não estão muito inte
ressados também na realização das eleições, assim como a Câmara de Verea~ 
dares, inclusive nas grandes cidades brasileiras, onde a maioria dessas câma~ 
ras pertericem à Oposição e não ao Governo ao qual eu represento. 

De sorte que, esta questão, eu preferiria debater a partir da data-limite, 
que me parece que, aí sim, terei que me render à evidência de um fato que é o 
não cumprimento dos pré-requisitos e, co:riseqüentémente, a necessidade, 
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como disse o Governo bem e V. Ex• lembrou, de ser no Congresso votada a 
medida cabível para sanear o inconveniente. 

Mas, hoje eu assomei à tribuna, Sr. Senadores, mais com a idéia de tratar 
de escândalos. Ainda hã pouco eu falei sobre escândalo. Escândalo é o vocá
bulo que a Oposição adora proferir, e nestes dOis meses em que tiv~mos a 
nossa convivência nessa legislatura nós ouvimos uma sucessão de referências 
a escândalos relacionados pretensamente com o Governo. 

Há um amor excessivo às hipérboles e, às vezes, um desamor à verdade 
concreta. Porque, notem bem Sr. Senadores, mal começou este Governo, e se 
falava no escândalo da maxidesvalorização do cruzeiro. 

Tenho, aqui, em mão, as notas taquígrãficas do discurso do nobre Sena
dor Marcos Freire, quando tratou deste assunto, no dia 6 de março, primei
ros dias da legislatura presente. Então, ele exortaca o Governo, em nome da 
sua honra, a dar explicações: 

••Que a Liderança do Governo, que tantas vezes se susceptibili
za quando julga que estamos levantando suspeições sobre a honra 
governamental, esclareça, em especial, quanto foi depositado no 
Banco Central, especificamente nos dois ou três dias anteriores à
quela desvalorização, estabelecendo uma comparação com a média 
de depósitos normalmente efetivados na respectiva carteira do Ban
co do Brasil." 

Até aqui as palavras de S. Ex' 
Eu confesso que, como Líder do Governo, iniciando as minhas ativida~ 

des na tribuna, fiquei preocupado diante de uma afirmativa tão grave e tão 
enfática, que prosseguia com estas outras palavras, também de S. Ex•: 

•• ... gostaríamos que fosse feitá Um cóh~fo dos depósitos feitos, 
sobretudo nos dois ou três dias anteriores à medida governamental, 
para que pudêssemos ver a referência em relação à média de depósi
tos, porque é possível que, nas últimas horas, a coisa tenha assumi
do a uma proporção descomunal." 

Se ainda restasse alguma dúvida sobre a gravidade da acusação, bastava 
ler esse outro trecho do discurso do Senador por Pernambuco: 

''Agradecemos ao aparte do ilustre colega e podemos adiantar, 
de logo, ao ilustre colega, Senador Dirceu Cardoso, que alguém 
sabe e sabe precisamente quem depositou, quem luci-ou, o quanto foi 
~ep~sitado.,Fala~se até em 8 bilhões de dólares que teriam sido de
pOsltados ... 

Corria as notas taquigráficas requisitadas pelo Líder da Maioria não fo
ram encontradas, porque o orador as havia retirado para levar para casa, 
aguardei 48 horas. E, 48 horas depois, eu recebi as notas com acréscimo ma
nuscrito, da lavra do próprio Senador Marcos Freire, que completa a frase da 
seguinte maneira: "quase 20% do que o Brasil deve ao exterior". 

Logo, não havia qualquer possibilidade de confusão auditiva entie bi
lhões de dólares e milhões de dólares. Se eram cerca de 8 bilhões de dólares, e 
S. Ex• ainda acrescentou com precisão: "cerca de 20% do que o Brasil deve ao 
exterior", a referência era, portanto, da possibilidade de haver depósitos con
tra os interesses brasileiros, através de uma inqualificável conduta do Minis
tro da Fazenda ou do Presidente do Banco Central, ou de quem fosse, dentro 
desta área, dando oportunidade a que depositantes em dólares ganhassem 
30% sobre esses valores, da noite para o dia. 

Já no final, um trapo de S. Ex•: 

"Serão oito, sete, seis ou cinco bilhões de dólares? Não sabe
mos! mais ou menos pouco importa, pois é de se repelir que mais ô
nus recaiam sobre as nossas costas, sobre as costas deste Brasil sofri
do, deste povo sacrificado que jã estâ às voltas com outros proble
mas gravíssimos. Sem dúvida alguma, não se pode permitir - pelo 
menos esta Casa que representa a sociedade brasileira que se cubra 
com o manto diâfano do silêncio uma operação desse tipo, dessa na
tureza, com origem e conotações tão suspeitas e espúrias. 

Paralelamente, na outra Casa do Congresso Nacional, um jovem Depu
tado pelo Paraná dizia ao Jornal de Brasília, de 8 de março do corrente ano, 
que estou lendo: 

"Hélio Duque afirmou qU:e, numa hora em que se faia em resta
belecimento das prerrogativas do Legislativo, observa-se a conivên~ 
cia de parlamentares com os desmandos oficiais, em que a poster
gação de apreciação do seu requerimento é apenas um exemplo con
creto. Ele afirmou que com o vazamento das informações, o Brasil 
teve, somente a nível da Resolução n9 432, um prejuízo de um e I ,5 
bilhão de dólares, graças às informações prestadas por elementos do 

próprio Governo a grupos econômicos n:S.cionais e multinacionais, 
numa evidente prova de corrupção." 

Aqui estã o libelo violentíssimo feito nos primeiros dias de março deste 
ano. , . 

Eu pedi a S. Ex• o Senhor Presidente da República, como seu Lfder nesta 
Casa, que recomendasse à área econômica do Governo a mais pronta e eficaz 
resposta, a título de informação para o Lfder, porque se dela não me conven
cesse, certamente não assomaria à Tribuna. 

Vieram os documentos. E aqui tive a oportunidade de expô-los ao co~ 
nhecimento da Casa. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com prazer, nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS- AL)- Meu eminente lfder, confesso a V. 
Ex• que, particularmente, não fiquei de todo satisfeito com as explicações que 
foram dadas a respeito desse affaire das ações da Vale do Rio Doce. Mas 
acho que, se tivessem sido compradas ações no montante de 8 bilhões de 
dólares, acho que teria sido um fabuloso negócio para o nosso Brasil, porque 
teríamos resolvido de uma vez o problema do nosso balanço de pagamentos 
deste ano, mesmo que as ações custassem bem acima do seu valor nominal. 
Este, sim, teria sido um ••negócio da China" para nós. Esta é a minha de$va
liosa opinião. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a opinião do 
meu nobre colega, mas suponho que está havendo um ligeiro equívoco sobre 
o que estou tratando e o motivo do aparte. Eu ainda não estou falando sobre 
a Vale do Rio Doce. Provavelmente, o Senador Luiz Cavalcante se refere às 
ações do caso da Vale do Rio Doce. Estou me referindo ao começo de março 
deste ano, à maxidesvalorização do cruzeiro em 30%, que deu margem a essa 
catilinãria que V. Ex• acabou de ouvir. relida por mim, partida, nesta Casa, 
do Senador Marcos Freire, e, da outra, do Deputado Hélio Duque. Mas vou 
apanhar a ••cteixa" de V. Ex• em meio ao meu discurso para voltar a este as~ 
sunto. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Então, mais uma vez, acabo de dar um 
tremendo .. fora" ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, como sempre, 
nunca. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -Nobre Senador Jarbas Passari
nho, o Senador Marcos Freire disse que houve depósitos que variavam deva
lor de 5 a 8 bilhões de dólares. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Começou por 20. De
pois ... 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Se assim houvesse acontecido, na 
base de 8 bilhões de dólares, deveria ter havido um aumento de moeda escri
turai de 320 bilhões de cruzeiros, na base de 8 bilhões de dólares; e na base de 
5 bilhões de dólares deveria ter havido um aumento de moeda escriturai na 
base de 200 bilhões de cruzeiros ou o saldo dos empréstimos no exterior a 
particulares teriam caído na mesma proporção. Quando me refiro à moeda 
escriturai, quero dizer aumento dos depósitos do público que deveria ter subi
do a esse vaiar. Ocorrer que, no mês dezembro, a Revista Bancãria, que é um 
órgão especializado de publicação da Associação dos Bancos, deu que o au~ 
menta dos depósitos do mês de dezembro não chegou a 5% 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, V. Ex• que me 
honra com o aparte, e sem dúvida nenhuma dâ argumento a mais e irresa 
pondível, deve estar lembrado que aqui parte da Oposição, não se dando sa
tisfeita com a infármação, usou de dois recursos. Primeiro para dizer que o 
vazamento não era bem uma inundação, e sim apenas um segredo que tinha 
escapulido por um grupo pequeno. Então agora jâ não era o vazamento de 20 
bilhões, 8 ou 5 ou 4; eram algumas pessoas beneficiadas. Segundo, quando 
este assunto foi trazido à baila, lembro-me bem que um nobre integrante da 
Oposição disse que a essa escrituração não se faria, que a moeda escriturai 
não teria essa contrapartida na conta porque o montante seria jogado no 
mercado paralelo. Ora, não há notícia neste País de um mercado paralelo de 
dólar que atingisse sequer a unidade de bilhão de dólares, quanto mais 5, 20 
ou 8 bilhões. 
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Ainda hã pouco quando assistimos aqui, aí sim a verdadeira inundação Ora, o que aconteceu? Este telex que foi lido com sabor de grande reve-
de turistas argentinos no Brasil, verificamos que o mercado paralelo apresen- Iação de escândalo neste País não fazia. nada mais, nada menos, do que pros;. 
tou imediatamente uma baixa no valor do dólar pela presença dos argentinos, J seguir numa linha dos contratos de riscos até agora adotados. Ao contrârio, a 
que estavam negociando 3 milhões de dólares, supostamente, porque não há PETROBRÁS houvera reservado para si aquilo que ela acha que é a ârea po
um dado preciso a esse respeito. Há dias mesmo, quando a Delegação Brasi- tencialmente mais favorãvel. E era precisamente isto que se dizia e abria-se ao 
leira foi ao Paraguai, a nossa presença foi o bastante para que o câmbio, no resto dos interessados o Território Nacional para o contrato de risco. 
nosso caso, caísse: a moeda que estava sendo descontada, o um cruzeiro por Se eu tivesse visto o nobre Senador Teotônio Vilela, nesta Casa, ao tem~ 
três guaranis, passou para 2,2, 70 e 2,60, apenas com a presença de um punha- po do Presidente Geisel, levantar a voz, como levantei eu, para combater o 

.do de brasileiros, o que prova, também, que o chamado mercado ••negro", contrato de risco, ainda poderia pensar que se tratava de uma exaltação. Mas 
eufemisticamente chamado de mercado "paralelo", em matêria de moedas, não encontrei, antes da decisão do Presidente da República- e já provei isso 
pelo menos entre Brasil e Paraguai, no caso, é extremamente débil. aqui com documento tirado da PRODASEN -um só discurso de S. Ex• an-

• . tes, condenando o contrato de risco. 
. O Sr. Bernardmo Viana (PDS- PI)- Sen.ador Jarbas Passa:~ho, dese- Naquela altura, eu combatia com o meu ilustre colega Luiz Cavalcante. 
JO acrescentar que o volume de recursos, que fOI passado e contabilizado pelo 1 1 d ii d. . d S d R b 

1 
S 

1 
· 

Banco Central, não podia entrar no mercado uparalelo", porque o Banco nes a sa a, que 0 e en 13 e ~u, como 0 apmo 0 ena or 0 er o a urm-
Central estava tomando conhecimento, e os banqueiros favorecidos, os ban- no, tdo .senadtor Marcos! Ftreued e ~o Senador Itamar Franco, argumentava 

. _ . . con rar1arnen e aos con ra os e nsco. 
~u~uos credores foram creditados em suas respectivas contas no Banco Cen- Estabelecidos, entretanto, os contratos de risco, a decisão foi cercá-los de 
ra · tal cuidado que em nenhum momento, coubesse a acusação de que o mono-

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) -I> evidente. V. Ex• tem pólio do petróleo pudesse ser perdido pela PETROBRÁS. AI fomos acusados 
inteira razão. Mas eu estou argumentando até com o próprio argumento, por de estar retardando os contratos. Tanto que eles estão agora apenas com três 
absurdo. e_ evidente, se ele trocou uma cambial, tem que registrar; se ele utili- anos de vigência. 
zou a Portaria n9 432, que era vãlida até aquela ocasião, automaticamente, o Ora-, em primeiro lugar, 
registro também é feito, por que ele estaria dando baixa em empréstimos con- A PETROBRÃS mantém absoluto controle sobre todas as fa-
traídos em dólar e pagando-os em cruzeiros. ses cobertas pelos contratos, desde a exploração até a produção. 

Ora, o que houve foi precisamente o reverso: foi tão evidente, tão drasti- 29) Além disso, a PETROBRÁS é proprietária exclusiva da to-
camente evidente, que eu fiquei até chocado com que iria dizer, porque ao in- talidade do óleo e do gãs porventura encontrados; de todos os bens 
vés de ter havido compras de cambiais pelo Banco do Brasil, ou venda pelo utilizados em caráter permanente e na ãrea do contrato; e de todos 
interessado, na verdade, aumentaram as compras. Quer dizer • as compras de os estudos efetuados e dados técnicos colhidos pelas contratantes. 
cambiais aumentaram na medida em que se sabia que o dóla,r- se ele sou-
besse que o dólar ia ser aumentado em 30%, ele teria que, rapidamente com- Estou lendo um do~cumento oficial da PETROBRÁS. 
prar e não vender, para vender logo depois do aumento. Na Resolução 432 3"') Na eventualidade de encontrar·Se petróleo, 0 campo serã 
seria o contrârio, seria o depósito. Ao invés de cair o depósito, iria, aumentar desenvolvido pela contratante, com seus próprios recursos. 
o depósito para poder se beneficiar dos 30%. 4') Conclu(da a fase de desenvolvimento, a PETROBRÁS as-

Touxe aqui o quadro, mostrei à Casa e o assunto praticamente morreu, sume todas as operações de produção. 
mas morreu dentro daquela tese de que a difamação não morre, a calúnia não 59) os pagamentos, quando devidos à contratante, serão efe-
morre. Alguns atribuem a Confúcio, outros já citam autor diferente, de que tuados em dinheiro. 
alguém se queixava junto a ele pelo fato de havê-lo caluniado e pedia-lhe des- 6') Ã contratante serâ facultado adquirir parte do óleo produ-
culpas. Ele, então, pediu à pessoa subisse até a linha de cumeada do morro zido, a preço de mercado internacional, desde que 0 País não esteja 
mais próximo, e lã com o papel picado em mil pedaços, jogasse-os ao vento, e em crise de abastecimento, reconhecida por ato unilateral do Gover~ 
depois tentasse resgatar cada um dos pedaços de papel. Se ele conseguisse no brasileiro. 

'resgatâ~los, Confúcio também Ihe_perdoaria a calúnia levantada. 
Nessas condições, o Governo considera não haver quebra do monopólio 

Tanto que um adiculista de um jornal no Brasil, não Jornal do Brasil, estatal exercício pelo governo, através da PETROBRÃS. 
mas um jornal brasileiro, escrevia depois que eu tinha provado, mas não tan-

::J~:J~e;~:s:~~~~~~=~.~ ~·~:~::::~:i:~:::. ~~s ~~·~i~~~r~.~~ Mini~:i~•:;s ~~:.~=i~n::~,'~~~=· :~~~~::.::~~~~e~0~~:~~~~~~~l~ 
cârio. O principal estava demonstrado, era pelo grosso do negócio. Era tão mundial é de cerca de 10% apenas, isso é lei praticamente tirada, empírica
escandalosa a diferença que eu mostro a v. Ex• esse pequeno tópico. mente, do exercício de uma pesquisa; por isso se fala tanto na fase lotérica do 

.. Os depósitos na 432, ao invés de crescerem violentamente, como seria o petróleo que é, justamente, a da pesquisa. Em regra, nós temos 9 poços secos 
caso de vazamento, caíram. Caíram tão verticalmente que chegarám a uma para cada poço produtor, na busca de petróleo em todo 0 mundo. Isso signifi
das menores cifras do período no dia 6." caria para nós, desde logo, que os poços secos, mesmo esses poços secos a que 

O Senador Marcos Freire falou em oito bilhões de dólares nas proximi- as compã.nhias multinacionais chegaram, atravês dos contratos de risco, 
dades do dia 6. Em trinta dias, de S de novembro a 6 de dezembro, o maior pouparam-nos um dinheiro precioso, porque se furãssemos naquele lugar e o 
depósito feito foi no dia 30 de novembro, na quantia 37 milhões de dólares, achássemos seco estaríamos gastando, em cada poço, pelos dados que ainda 
isto é, 260 vezes menor do que 0 número dito na tribuna desta Casa pelo Se- hâ pouco me dava o Senador Luiz Cavalcante, e eu tenho outros, apenas por 

metro p_erfurado - cerca de lO milhões de dólares no furo sÜbaquático. Te-
nador pernambucano. mos agora contratados 50 contratos de risço, digo melhor, para os poços de 

Viramos a pâgina, ficou um escândalo a menos e um pouco de resíduo perfuração. E ampliou-se esta área na medida em que estamos altamente de
para que nos palanques eleitorais, nas comunicações de comunidade, a Opo- sejosos e necessitados do petróleo. Eu mesmo, que tive nesta Casa uma po
sição pudesse continuar lembrando que 0 Governo não podia ficar insensível sição frontalmente contrãria aos contratos de risco, hoje eu me dobraria às 
às acusações feitas contra a sua probidade. aircunstâncias que dominam o mundo, no campo da crise da energia. 

M_ais recentement'e, tivemos u~ outro escândalo: o escândalo do contra- Notem os Srs. Senadores: a PETROBRÃS tem sido muito acusada e eu 
to de nsco. O nobre Senador que Já pertenceu a nossa Bancada, a nossa po- . . . . ' . 
sição declara que por um simples telex o Ministro de Minas e Energia tinha acho que lO JUstamente ~cusada, de falta de qualificação profisstonal, por 1ss~ 

, • . , . . nos 20 anos ela não tena encontrado petróleo. Lã no Iraque, neste campo gi-
?cabado de vez com~ mo~opóho ?e.petróleo~. Le~-se a n~tlCia, causou-se um gantesco de petróleo descoberto pela PETROBRÃS passaram antes dela seis 
Impacto na ãrea nac1on~hs~a brasile~ra, que e mwto senstvel. Ela parece qu.e multinacionais com resultado negativo, mas foi a equipe da PETROBRÁS 
demonstra P?r uma capllaridad.e muito grande e basta q~e se fale alguma COl· que chegou lá e descobriu o petróleo. Naquela altura tínhamos nós um cnn
sa nesse .sentido sobretudo aos J.ovens, para que eles se .de~m conta de q~e es- trato de risco parecido de algum modo com este que a PETROBRÁS estã oe
tão preCisando defender o Bras1l da agressão dos vendllhoes, e os vendilhões gociando. Nós tínhamos U!l) contrato de risco que nos oferecia a garantia do 
sedamos nós. ressarctm,ento das despesas no caso do poço ser produtivo, davam-nos uma 

A tônica oposicionista, nesses 60 e poucos dias, foi precisamente. essa: parcela dessa produção durante a vida do poço e garantiam-nos a compra por 
ora o Governo é entreguista, ora o Governo ê minado pela corrupção nos preço favorecido do restante do petróleo de que tivéssemos necessidade, na 
seus organismos. E isto é verdadeiramente diabólico, se não for no devido quota estabelecida com o Iraque. Mudam as circunstâncias_: _o Brasil descobre 
momento neutralizado e: desmentido duramente, tão duramente quanto dura- petróleo através da BRASPETRO, das suas sondas de PETROBRÁS e o Ira
mente é acusado o Governal que denuncia unilateralmente o contrato e resolve não nos dar nenhuma ga~ 
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rantia mais de cc-participação na produção e os 17 a 20% a que teríamos di
reito pelo contrato anterior passaram a ser agora apenas um direito líquido e 
certo, de compra pelos preços da OPEP. Eis a grande conclusão a que chega
mos e como se fosse uma generosidade que não tivesse tamanho ressarce-se os 
milhões de dólares que o Brasil gastou para pesquisa de petróleo. Aí estâ o 
quadro do contrato de risco, explorado, aqui, duramente, injustamente, mãli
ciosamente, contra o Governo. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. Ouço o apar
te de V. Ex', nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Nobre Senador, isto que aconte
ceu no Brasil, perdendo fabuloso campo petrolífero descoberto além-mar, 
aconteceu, inúmeras vezes, com nações muito mais poderosas do que este 
País, pãtrias das chamadas ••sete Irmãs". E nem por isto o mundo veio abai
xo, e muito menos os governos dos países que expropiaram campos por elas 
descobertos. Com isto qUero dizer que, absolutamente, não hã perigo algum 
em firmarmos contratos de risco, seja com quem for. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)-, Eu concordo plena
mente com V. Ex', meu nobre colega. Inclusive, veja bem, enquanto nós for
mos, digamos, desapropriados do nosso direito ou da nossa expectativa de di
reito- passou a ser direito no momento em que o petróleo foi descoberto
as '"Sete Irmãs" foram desapropriadas ou expropriadas dos seus investiraen
tos bãsicos em todo o mundo oriental, em todo o mundo árabe. De modo 
que, V. Ex' tem inteira raZão, e nem por isto, hoje, dada as circunstâncias do 
mundo, foi possível ocupar o Irã, o Iraque, O Kwait e toda a ãrea do Médio 
Oriente, numa bacia de crctãcio altamente rica, para beneficiar as nações que 
lá haviam investido, sob condições jurídicas diferentes. Concordo plenamente 
com V. Ex' 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Quanto às veemente palavras 
de V. Ex• ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, as veementes são 
da Oposição, que eu lí, as minhas até que foram cautelosas. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- ... relacionadas com o Sena
dor Teotônio Vilela, somente S. Ex' poderá respondêMlas oportunamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Ah, bom! 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Por outro lado, desejo convo
car sua atenção para um projeto que encaminhei à Mesa, hoje, no qual tento 
regular a natureza jurídica dos contratos de riscos que por serem, ao meu ver, 
contratos de ordem pública, devem merecer o maior cuidado do legislador. E 
justamente, nobre Senador Jarb<ts Passarinho, por compreender a sua patrió
tica posição inicial contra os contratos_ de risco é que eu cçmvido_ V. Ex• para 
esse estudo. Vamos ver se podemos chegar a um denominador comum, de tal 
sorte que a legislação não permita que amanhã uma outra administração_ da 
PETROBRÁS possa desviar-se do curso e vir a ferir, realmente, o monOpólio 
estatal do petróleo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Preliminarmente, devo 
dizer ao meu nobre colega Humberto Lucena que acorro prazerosamente a 
qualquer convocação que S. Ex' faça. Vindo de S. Ex' para mim, é sempre 
uma convocação que me estimula. Por isso, ao ilustre representante da Paraí
ba, eu declaro que estou pronto para juntar-me a ele na análise da sua propo
sição. 

Chamei a atenção, aqui, "inclusive no debate que tive a honra de travar 
com o Senador Luiz Cavalcant~, para o fato de que o contrato de risco, mes
mo bem sucedido, não seria, desde logo, a solução para a desordem da nossa 
balança comercial. Ainda hoje verifico - não sei se é fato - atribuída ao 
nobre Senador Itamar Franco, a declaração de que o Governo usa o preço do 
petróleo para enganar o povo, justificando com ístó ·a inflação e as dificulda
des econômicas. 

Ora, nós sabemos, jâ estou cansado de repetir nesta tribuna, que nós gas
tãvamos 600 milhões de dólares para comprar 800 mil barris de petróleo em 
1973: hoje, gastamos quase que 7 bilhões de dólares para comprar quase a 
mesma quantidade. Como então desconhecer que isto causa a desordem, che~ 
ga até a desmoronar o equilíbrio financeiro de um País como o Brasil, que fi
gura entre os maiores compradores de petróleo e seguramente no grupo dos 
países em desenvolvimento o maior em importação. Então não é um pretexto, 
é um fato real e trâgico. Este é o primeiro ponto. 

Mas eu gostaria, se o nobre Senador Itamar Franco me permite, muito 
rapidamente falar sobre a minha veemência em relação ao Senador Teotônio 
Vilela e lhe darei a palavra em seguida. Eu não sei onde viu V. Ex" a veemên
cia, a não ser na afirmativa que fiz de que não ouvi nenhum discurso de S. Ex' 
antes dos contratos de risco, contra os próprios. E já li aqui documento nesse 
sentido. Quanto a isto, se fui veemente, sê-lo-ei, não digo eternamente, por
que não vou durar eternamente, mas durante o tempo em que tiver vida e ti· 
ver raciocínio. Talvez S. Ex' estivesse aqui hoje, até abriguei, ousei abrigar 
esta esperança, porque como não hã nenhuma passeata marcada para hoje 
em São Paulo, e nenhuma assembléia geral dos metalúrgicos em São Paulo, 
pensei'talvez que S. Ex' estivesse aqui conosco. Como não Cstã, a Casa toda 
serã testemunha de que não fujo ao debate com S. Ex•, razão pela qual aqui, 
conosco hoje. Como não Cstã a Casa toda será testemunha de que eu não atri
buo nenhuma forma sub-reptícia de raciocínio, naquHo que me disse o nobre 
Lider do PMDB, cm exercício. 

Ouço o Senador Itamar Franco, cujo aparte sempre me honra. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Muito obrigado, eu apenas que
ro, antes de responder ao aspecto da PETROBRÁS, queria, não defender o 
Senador Teotônio Vilela, que não precisa de defesa, mas, é que S. Ex' está em 
São Paulo, Senador J arbas Passarinho, como homem de fé, homem do diálo
go, ele estã em São Paulo como estã presente sempre à tribuna do Senado, na 
defesa intransigente desse diálogo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu me limito a ouvir 
V. Ex• respeitosamente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... na defesa desse entendimen
to. Mas, eu estava escutando V. Ex', inclusive fazendo algumas anotações, 
mas, fui, ao que parece, chamado ao debate, em relação ao problema da PE
TROBRÃS. E sinceramente, Senador Jarbas Passarinho, pelo menos, até 
agora, não entendi. Não entendi e tentei obter do Governo informações. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, eu não me refiro 
;ob este aspecto específico de V. Ex' Refiro-me sobre o outro, atribuido a V. 
Ex•, dizer que nós usamos o petróleo como pretexto para explicar as dificul· 
dades fmanceiras. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, vou chegar exatamente a 
~te aspecto. Se V. Ex' me permite, sei que estou interrompendo o seu discur
so, mas sou obrigado a fazê--lo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não, ao contrârio, 
estou honrado. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex•, Senador Jarbas Passari
nho, sempre com a sua lucidez, pode chegar à tribuna e trazer dados forneci
dos pelo Governo. Nós outros, da Oposição, isto tem acontecido sistematica· 
mente, comigo, em uma série de requerimentos de informações do Governo, 
sobretudo na área da PETROBRÁS, não tenho sido tão feli,z ~anto V. Ex', 
que hoje pode chegar aí e trazer um test~munho da PETROBRAS em relação 
aos contratos de risco. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, mas este foi 
publicado na imprensa. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) ~Pedi informações ao Governo, 
no aumento de novembro do preço da gasol-!_na, quando se aumentou absur
damente em 58%, e pedi outras informações. E trouxe os seguintes números à 
Casa, Senador Jarbas Passarinho, dados fornecidos pelo Governo: o preço 
CIF da importação do petróleo brasileiro, de 1972 a 1979, cresceu da ordem 
de 574%. Os dados são do Governo, o Governo deu dados de 1972 a 1977 e eu 
tive o trabalho de, numa pequena conta aritmética, chegar atê 1979, mas com 
dados retirados do Conselho Nacional do Petróleo. E encontrei no mesmo 
período, Veja V. Ex•, vOu citar apenas a gasoliDa, a gasolina chamada a gaso
iina uA", uma diferença de 3.04-3%; para o gás de cozinha, eu não tenho ·os 
números aqui erri minhas mãos, mas da ordem de 1.200%; e da chamada gaso
lina "B", da ordem de 3.600%. Evidentemente que me cabe estranhar, me 
cabe analisar números e o Governo terá que dar a sua resposta e espero que o 
Governo, atrãvés da imprensa, porque através do meu discurso não me foi 
respondido, que o Governo possa então, hoje ou amanhã ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -0 requerimento de V. 
Ex• não foi respondido? 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- No que desde logo V. 
Ex• tem a minha solidariedade em profligar esta ausência de resposta. 
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O Sr.ltatnar Franco (PMDB- MO)- Vê V. Ex• que só abordei os nú
méros, só relacionei os números após a negativa da Mesa em responder o meu 
requerimento de ínformação. Porque tenho sempre o cuidado de primeiro 
examinar, de estudar, antes de trazer o assunto à baila. Desde que a Mesa me 
negou o pedido de informações, cabe a mim uma anâlise. Se ela estâ errada, 
que o Govetnó prove o contrãrio. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar 
Franco, o caso de V. Exii, ou lembrado por V. Ex• não estava na pauta, hoje, 
da minha varredura. Até porque, no cttso de V. Ex', ainda não posso varrer. 
Se eu puder varrer •.. 

O Sr.ltamar Franco (PMOB- MO)- Eu não estou relacionado no es
cândalo? 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS -I' A)- Ati: porque V. Ex• co
locou o problema em termos que me parecem muito objetivos. Só estranhei a 
adjetivação atribuída a V. Ex•, deciarando que o Governo mente, que o -Go~ 
verno mistifica, o que valeria dizer que é um Governó falsificador de dados e 
falseador de argumentos. 

Mas este assunto, posso informar a V. Ex•, ainda _hoje pela manhã jâ 
pedi ao nobre General Oziel de Almeida CõStá, que é o Presidente do Canse~ 
lho Nacional do Petrôleo, os dados para responder a V. Ex' E não voutravar 
com V. Ex' agora o debate, apenas deixarei no espirita de V. Ex• uma dúvida, 
porque sei que é um homem cartesiano e justo, deixarei esta dúvida. Serâjus
to fazer a conipatação apenas com a gasolina, quando os subprodutos vârios 
de um barril de petróleo cru têm de permeio aqueles que recebem subsídios? 
Não estarâ a gasolina sendo aumentada ao preço e ao valor que estâ para 
subsidiar, exatamente o óleo combustível, o óleo Diesel para o transporte, 
porque este é considerado um investimento reprodutivo e o outro nem tanto'? 
Esta seria apenas a dúvida que levantaria. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu tomo isso em consideração 
também. Mas, quando V. Ex• troux~r a resposta do Governo, teremos opor
tunidade de debater. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (POS- PA)- Disso não tinha dúvi
da, conheço o catãter adamantino de V. Ex• 

Mas passarei a mais uma varredura. Uma que também confesso, foi uma 
das agruras do Líder do primeiro impacto. Estou ai.{ ui com o Jornal do Brasil, 
do dia 5 de abril. Na coluna de cartas, várias delas, eu anotei e cheguei a falar 
com o Presidente da República. O que e5tá marcado no jornal, que estou 
mostrando aqui, em amarelo, são cartas vazadas em estilo simples, mas em 
termos às vezes lancinantes de protesto contra o Governo, por causa do que 
eu chamo "affaire Albert Sabin". Cartas assim: 

40 Para o St. Ministro Arcoverde o caso Sabin encerrado, mas 
para o Brasil não. As crianças são nossas e não do Ministro." 

Isto para dar uma pequena demonstração do grau de emocional~dade 
que se apossou dos brasileiros, a partir do momento em que nas duas Casas 
do Congresso se declarou que era mais um grave CSéândalo brasileiro, deste 
GovernO, porque estãva marcado pelo falseamento dos dados estatísticos e 
pelo medo de esta vergonhosa falsificação Ser demonstrada, no momento em 
que se fizesse aquilo que recomendava esse notável sábio. 

Cheguei - confesso a V. Ex•s - ao Palácio para um encontro, que cha
mo de comitê político, com o Senhor Presidente da R.ept1blica, preoéupado. 
Sua Excelência apenas me disse nesse instante: "'Posso garantir a Você que o 
Ministro não está errado. O Dr. Sabin é um homem da maior qualificação, e 
sedamos estulios se negássemos isto. Mas não é o bt. Sabin da maior qualifi~ 
caçâo cm estatística. Ele é em virulogia". E determinou aos órgãos do Go
verno que me fornecessem imediatamente todos os documentos que corrobo
rassem esta conclussão. E eu passei o Ultimo fim de semana a estudar todos os 
docllínentos que me vieram à mão, a partir do pr6prio documento original do 
Dr. Albert Sabin, onde ele fez uma estimativa da magnitude do programa da 
poliomielite paralftica no Brasil, entre 1969 e 1976. 

Os dados estatísticos discrepantes lotam confessados, e foram confessa
dos antes desse fato. 

Já se sabia que o instituto Brasileiro de Geografia .e Estatística, que 
cobre, entretanto, todo o território nacional, não teria a mesma quãlificação, 
pelo tomador de infotniações, que teria a Fundação SESP para determinar se 
uma paralisia localizada numa criança era ou não originária de um processo 
de poliomielite. De maneira que se poderia estar tomando nisto gato por 
lebre. 

Qtie fei: esse ilustre cidadão do mundo que é Alberto Sabin? 
Ele apresentou esta estimativa da magnitude. Ele queria saber qual era a 

magnitude da poliomielite no Brasil, partindo das suas seqUelas. Então, onde 

houvesse, por exemplo, uma diferença do desenvolvimento do tórax, o lado 
direito mais amplo e o esquerdo mais fraco_._ aliás, isto não tem predileÇãao 
alguma, poderia ser o esquerdo o mais forte, o direito o mais fraco - a perna 
direita ou a perna esquerda, diferenças, paralisia ... Onde houvesse isso, era 
necessário fazer a investigação, segundo o Dr. Albert Sabin, para concluir se 
tinha sido uma seqUela derivada da poliomielite ou não. Atê ar, perfeito. 
Ocorre que S. Ex• começou por tomar Gafia como sendo o exemplo para o 
Brasil. Em Ganá se fizera um tipo de pesquisa desta natureza. E a justificatiVa 
do Dr. Sabin, para que o método de Gana fosse utilizado no Brasii, é porque 
ele considerou Gana, estando na ârea tropical, estaria equivalente aos proble~ 
mas so-ciais do Brasil, especialmente os do Nordeste. Então, estávamos traba
lhando, segundo S. Ex', na altura, por exemplo, do Equador, ou no paralelo 
2"õ" ao Norte, ou 2"õ" ao Sul do Equador. Mas a sua recomendação inicial era 
para o Estado de Goiás, que está no paralelo até 16° Sul do equador. Mas, 
não era Só isso; o fundamental e equívoco, que Deus permita que eu não este
ja dizendo nenhuma blasfêmia, que o ilustre cientista praticava, ê que ele su· 
geria que esta verificação se fizesse apenas numa determinada faixa etâria, se 
não estou equivocado aqui, dos 6 aos 9 anos de idade, e a critério dos direto
res das escolas de primeiro grau no Brasil. E ia mais longe; descartava desde 
logo aquelas que fossem de mais difícil acesso. Ora, tudo isso conspirava con~ 
tra o resultado que íamos obter, inclusive contra a própria verdade que oBra~ 
sil se interessava em conhecer, ainda que fosse contra os nossos foros de povo 
civilizado. Porque é de se supor que nessas áreas, nessas escolas mais distan· 
tes, tenhamos atê mais casos de poliomielite do que no centro de urna cidade 
bem assistida. 

Então, este documento original partindo do pressuposto de que deveria 
haver urn número ·~x" de seqUelas de poliomielite no Brasil, aplicando~se à 
população brasileira o que como percentual se houvera aplicado à população 
de Gana. Parece que, em termos científicos, isso é extremamente precário. 
Mas foi o documento submetido ao Dr. Manceau, que é uma autoridade in
ternacional, membro conhecidíssimo da Organização Mundial de Saúde, hoje 
seu assessor. Na análise do documento apresentado, ele diz: 

·~ ... fala-se no documento e magnitude do problema da polio
mielite paralítica no Brasil, nos anos 69 a 76, mas não se define a, 
ou, as medidas que serão usadas agora, para aferir essa magnitude, 
nem como as informações coletadas, ou externas às pesquisas, serão 
combinadas para produzir as estimativas __ dessas medidas. 

Na página 5 do plano do Dr. Sabin, onde propõe o plano para 
pesquisa, o assunto não é nem mesmo abordado. É bem verdade 
que nas páginas anteriores, onde são feitas algumas conjecturas à 
base dos dados de Gãna, fala-se em prevalência de poliomielite resi
dual e de incidência média anual da poliomielite paralítica, o que 
nos faz supor que serão estas as medidas usadas. Mesmo assim, o 
problema não está resolvido, uma vez que faltaria ainda esclarecer 
como se deverá proceder para estimá-las. Este ponto é essencial, 
porquanto ele constitui um dos elementos de que se serve o estaticis· 
ta para delinear o plano estatístico de pesquisa." 

Este "estaticista'' colocado aqui vai por conta do documento oficial, eu 
preferiria chamá~lo estatístico. 

O Sr. Alm!r Pinto (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Diante desta documentação realística 
que V. Ex' apresenta, eu agora estou a pensar como se encontrará o Professor 
Albert Sabin com a sua consciência, em dando entrevista fora do nosso País, 
nos Estados Unidos, que atingiu de maneira indelicada o nosso Ministro da 
Saúde, chamando-o de incompetente, quando na verdade está provada a ne· 
nhuma incompetência do Ministro. A documentação V. Ex• tem em rnãos, e 
ele agiu como deveria agir chefiando um Ministério de alta responsabilidade 
pãtã à Nação, como é o Ministério da Saúde do Brasil. 

o SR. JARBAS PASSARiNHO (PDS~ PA)- Nobre Senador Almir 
Pinto, eu lastimo realmente tenha sido essa a conduta do í>r. Sabin. Nós sa~ 
hemos que os gênios, os homens de talento fora do comum, moitas vezes são 
pessoas muito suscetíveis e com certos maneirismos e podem se equivocar. 
Afinal de contas Einstein foi um dos grandes gênios deste mundo e foi repro
vado em Matemática no início de sua vida escolar. Isso é um fato que não sig
nifica que a palavra de um cientista deva ser tomada de maneira irrefutãvel 
naquilo que não é o seu campo de especialidade. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Pois não. 
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O Sr. Almir Pinto (PDS -CE)- Pode ter havido- perdôe-me- uma 
certa leviandade, porque talvez ele devesse aguardar o pronunciamento do 
Governo brasileiro. Inclusive ele dirigiu uma carta ao Senhor PreSidente da 
República, e que sua entrevista fosse feita no Brasil, e não querer comprome
ter os noss_os foros de País que luta para ser civilizado e conseguirá ser, com 
certeza. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Devo, aproveitando o 
aparte de V. Ex•, tocarem dó'is pontos: a carta, disse-me o Senhor Presidente 
da República que não respondeu porque a recebeu depois de lê-la nos jornais_. 
Então, achava que aquilo era uma indelicadeza e a única TOrrrii -de não corres
ponder à indelicadeza era silenciar. 

Quanto aos ataques do Dr. Sabin, ele os fez no Brasil também. Eu mes
mo, que assisto pouco televisão, mas procurO assistir os programas informati
vos, num desses assisti a S. Ex• declarando que o Ministro, inClusive, não me
recia confiança, o que me parece pior ai rida-dO que dizê-lo incompetente, por
que dizer incompetente é o julgamento de um sábio em relação a um homem 
comum, sobretudo quando esse homem comum nasceu no Piauí e se pode fi
car tentado a fazer correlações entre uma pessoa que foi indicado para o Prê
mio Nobel de Medicína- embora não tenha sido premiado- e um técnico 
brasileiro, um nome honrado, mas um homem que naturalmente não terã a 
mesma legenda que tem o Dr. Sabin no Mundo. 

De qualquer modo, eu diria que ás íiritações do ilustre Cientist.ã, as ofen
sas mesmo que ele nos dirigiu, estão fartamente -justificadas não diria -
estão fartamente pagas por nós, pelo bem que ele realiza à Humanidade e pe
las inúmeras crianças brasileiras que naturalmente, graças à sua descoberta, 
junto com o Dr. Salk, não tiveram a poliomielite. 

Dizia o Dr. Manceau, e continuo a ler: 

ucabe aqui, finalmente, alertar para o fato que, se for mantido 
o critério de restringir-se a pesquisa à população de escolares de ( 6 + 
7) e (lO+ 11) anos que se encõn1fam em ãreas escolhidas ajuízo dos 
diretores estaduais, isso significa que as eStimativas feitas à base dos 
dados coletados aplicam-se apenas a essa população. A tentativa de 
estendê-las a outras populações ou a uma população mais ampla -
àquela que desejaríamos ter incluído na pesquisa e não foi - care
cem, na maioria das vezes, de amparo estatístico." 

Em outro trecho: 

6. Conclusão 
A reformulação do plano estatístico da pesquisa proposta por 

Dr. Sabin emprestando·lhe os elementos técnicos de que carece, 
dar~lhe-â o cunho científico que um estudo dessa natureza exige. 

Aqui está a palavra de um cientis-ta também, e um estatístico de alto re~ 
nome, que prestou notáveis serviços, representando o Cã.nadá, na Organi
zação M unidial de Saúde. 

Ora, o que propôs ele? Que se tirasse do projeto do Dr. sabin a incor
reção ou a insUfiCiência que se apresentavam, ou que nele se continha. 

Tanto bastou para termos -o caso nacional, e, depois, como lembra o Se
nador Almir Pinto, inclusive, pelo menos a deselegância de uma informação 
dessa natureza fora do Brasil. 

Tenho em mãos um artigo publicado por um médico-sanitarista que é 
um colaborador regular da Folha de S. Paulo, na pãgina 3, de "Tendõn
cias". O Dr. Carlos Gentile de Mello, em regra, não tem poupado o Governo. 
Neste próprio artigo, ele não poupa o governo. Entretanto, trechos do artigo 
desse jovem médico: · 

O cientista Albert Bruce Sabin, reconhecido universalmente 
benfeitor da humanidade, tem sido nos últimos dias, manchete nos 
jornais e capas de revista. 

Albert Sabin, na qualidade de consultor do Ministro da Saúde, 
decidiu, bruscamente._ encerrar as suas atividades no Brasil em virtu
de de não ter sido aprovada uma das suas sugestões. A tarefa de um 
consultor é ensinar, aconselhar, recomendar, surgerir. A responsa
bilidade da decisão, no caso-; cabia, de ffiodo exclusivo, indelegãvel, 
ao MiniStro da Saúde. Não constitui qualquer restrição a um con
sultor a não aCeitação- de uma das suas sugestões. 

Sabin recomendou, como imprescindível e inadiável, a reali
Zação de uma pesquisa para conhecer a amplitude real da poliomie
lite, no Brasil, no período 1969/1976. Para tanto planejou uma in
vestigação em escolares de todas as Unidades da Federação. 

Uma pesquisa desse tipo não pode deixar de levar em conta que 
···amostra representativa" é aquela que reproduz todas as caracterís
ticas do ''Universo". CasO contrário estaremos diante de uma amos
tra .. tendenciosa'', "viciada", destituída de qualquer valor técnico 
ou científico. Numa pesquisa sobre alunos da rede do primeiro 
grau, como sugerido, todas as escolas do País deveriam ter a mesma 

Nas páginas 3 e 4 do apêndice ao ler as instruções dadas ao Di- probabilidade de serem escolhidas. E. em cada escola, todos os alu-
retor de Pesquisa em cada Estado para selecionar a amostra chega- nos deveriam ter igual oportunidade de serem selecionados para 
mos rapidamente à conclusão de que afinal tratava-se de uma amos- exame. 
tra por conveniência, objetivando garantir que cada Estado exarni- Mas, ainda que todas as normas técnicas fossem rigorosamente 
nasse uma certa quota de crianças sem nenhuma preocupação de re- cumpridas os resultados não refletiriam a: situação da população 
presentatividade, o que é definitiVãriieiite inaceitâvel, mormente brasileira do mesmo grupo etário. 
quando a intenção é a de" ··· estimar a magnitude do problema no f: muito imPortante assinalar que os resultados dessa pesquisa 
Brasil"· retrospectiva não modificariam, em absoluto, o comportamento das 

Ora, quem, como nós, não é entendido em_es_t_atísticas, masjâ teve opor- autoridades sanitârias em relação ao programa de imunização con-
tunidade de estudar esta disciplina, sabe que faltarã completa hornogeneida- tra a poliomielite. A estratégia foi estabelecida pelo cientista Albert 
de, quando a verificação se fizer ou quando a pesquisa se fizer, sobre um gru- Sabin. A meta é imunizar, no mínimo, 80% da população suscetível. 

po que ~ão re~resentar a universalidade do problema pesq~isado. Pode não Aqui me permito um comentãrio: de fato, se o Brasil tem 10 vezes mais, 
ser a umversahdade, mas representar, deve representar. Dai se falar tanto na fi D S b' 
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necessidade absoluta da representatividade. Seria a mesma coisa que, em como~ uma 0 r. a 1~· provave m~nte, tz.e e, ca~o e P0 IOmle 1 e O que 
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presentatlvtdade da optntao nactonal. A mesma cOisa, se ouvíssemos trmta 
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0 
• 1 médio do nobre Líder dDj PP, Senador Gilvan Rocha, e aqui virã. Pediu-me 

Prossegue 
0 

Dr. Manceau: apenas a oportunidade dé _vir já Com g_s~ados fund_amentais do l~!lçamento 
"Dito isto quase que não tem sentido tecer comentã:fioS qUanto da Campanha de Imunização Nacional. 

à precisãO e-C:Usfó-das estimativas, dimerisiO-D.amento da amostra, ou Prossigo na leitura do artigo do Dr. Gentile: 
amostras, assuntos que nem foram abordados e que normalmente 
devem fazer parte integrante de todo plano de amostragem. 

5. "Controle da coleta e do processamento dos dados" 
No que refere à coleta de dados na origem, embora não de ma

neira sistemática e organizada, foi previsto um certo Controle da 

"Coincidentemente estava reunida em Brasília a 7' Conferência 
Nacional de Saúde que, por unanimiâade dos seus 400 participan
tes, aprovou moção de apoio ao Ministro da Saúde, Waldyr Mendes 
Arcoverde.'' 

classificação feita pela professora. Convêm formalizar e sistematizar Ele ainda diz, em outra passagem do artigo, que o Dr. Arcoverde estava 
esse controle estimando-se a sensibilidade e a especificidade das téc- absolutamente certo quando submeteu o documento proposto pelo Dr. Sabin 
nicas propostas. aos seus assessores e aos assessores de organizações internacionais. 

No que tange, porém, ao processamento de dados nada foi pre- Se houvesse dúvida, aqui estã, também, no O Globo do dia 20 do mês 
visto. Esse cuidado impõe-se principalmente neste caso _em que se passado, uma "Mesa Redonda", feita com o Sanitarista Carlyle_ Guerra de 
propõe que os dados sejam processados em diferentes níveis. O con- Macedo - Chefe do Departamento de Recursos Humanos da OrganizaÇão 
trole de erros não imputáveis ao fato de que se trata de uma amostra Pan-Americana de Saúde, o Professor Campos da Paz, que todos nós nesta 
e não de uma cobertura total, é um aspecto importante de toda pes- cidade conhecemos, tanto pelo seu extraordinârío serviço no Sarah K ubits
quisa desse gênero. chek e no campo da traumatologia, em geral, e o Epidemiologista Frederico 
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Simões Barbosa- Professor da Faculdade de Ciências de Saúde da Universi
dade de Brasília. 

Seria enfadonho ler toda a "'Mesa Redonda", embora fosse muito suges
tivo para quem, como nós, leigo, precisava ter uma idéia mais concreta a res
peito das acusações feitas. Eu me permito apenas piriçar, aqui e acolá, respos
tas que em nada prejudicam o todo da concepção de cada um dos responden
tes. 

Responde o Dr. <;arlyle, a esta pergunta: 

- As estatísticas solicitadas pelo professor Sabin são funda
mentais para o· desenvolvimento da campanha de vacinação? 

Carleyle- Não. Campanha de vacinação contra a poliomielite 
independe de conhecimento exato do número de casos que existe. A 
campanha de vacinação é efetiva, desde que seja feita. O problema é 
vacinar em massa, a um hível de cobertura que quebre a cadeia de 
transmissibilidade da doença. 

Outra pergunta: 

- Quando o professor Sabin solicitou a pesqUiSa, o Ministério 
concordou. O Cientista também apresentou um plano. Esse plano 
recebeu críticas do Ministério? 

-O professor Sabin recomendou a pesquisa e apresentou um 
plano detalhado para sua realização. Acontece que da forma como 
recomendou, faltava um tratamento metodológico, do ponto de vis
ta estatístico. 

Ora, se a pretensão era avaliar a extensão do problema na população 
brasileira como um todo, não precisa ser um técnico estatistico para saber 
que a amostra, quer dizer, o número de pessoas que iam ser pesquisadas, de
veria ser selecionada de tal maneira que os casos encontrados pudessem ser 
universalizados. Ou seja, a amostra tinha de ser representativa da população 
como um todo. Da forma como o Professor Sabin recomendou, os dados não 
podiam ser extrapolados para toda a população. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - O Dr. Carlyle é um técnico com ares 
jâ de cientista. Conheço-o bastante; é também piauiense, foi Secretário de 
Saúde do Estado do Piauí quando eu o era no Estado do Cearã, e justamente 
quando aflorava de uma maneira tempestuosa e poliomielite no Nordeste e 
em todo o Brasil. Começamos nós fundando exatamente o Conselho de Saú
de do Nordeste, que compreendia nove estados, do Maranhão à Bahia, e uma 
das principais coisas que esse Conselho fez àquela época foi exatamente a luta 
pela vacinação, que não era Sabin naquele tempo, ainda era o Salk, do Pro
fessor Jonas Salk; depois, surgiu a vacina Sabin. Mas, nobre Senador e preza
do Líder, a verdade é que a vacinação tem surtido o maior efeito que se possa 
imaginar. Tanto é assim que hã um verdadeiro silêncio na imprensa brasileira 
sobre a poliomielite; e se esta estivesse se alastrando no Brasil, as populações 
afetadas seriam as primeiras a se manifestarem e a imprensa imediatamente 
noticiaria sobre esta virose. Por conseguinte, tenho a impressão de que o Mi
nistério da Saúde nunca esteve desatento ao problema da poliomielite no Bra
sil, desde o Ministro Raymundo_ de Brito, com quem servi no Governo Cas
tello Branco, até a presente data. Muitas e muitas vezes, nobre Senador, vi
nha de Fortaleza buscar no Instituto Oswaldo Cruz, lã em Manguinhos, vaci
nas para levar no mesmo avião, contanto que esta não faltasse para a vaci
nação da população infantil cearense; e isso se deve, exatamente, àquele estí~ 
mula que o Ministro de então impregnava em todos nós, secretários do Nor
deste. Dou meu testemunho de que essa vacinação tem sido uma das maiores 
causas para eliminar a pólio do nosso meio. Não é inovação o que estou di
zendo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Agradeço o testemu
nho de V. Ex•, que deve ser, e é seguramente, dos mais qualificados destaCa
sa, inclusive pela condição de V. Ex• de ex-Secretário de Saúde do Estado do 
Ceará. Mas, a um orador na tribuna do Senado, como em qualquer Casa par~ 
lamentar, não devem passar despercebidos, também, os gestos ou as reações 
dos seus ouvintes. Quando V. Ex• falou no nome do Dr. Carlyle, e o disse 
nascido no Piauí, notei que houve um certo riso em parte da platéia que nos 
ouve. Concluir-se-â que a partir daí se estarâ inferindo que, sendo o Dr. Car
lyle piauiense, necessariamente ele teria que esquecer a sua condição de cien
tista para ficar de acordo com o Ministro nascido no Piauí? 

Bem; a minha resposta é claro que não pretende insultar nenhum dos 
meus colegas, admitindo que isso pudesse ser sequer aventado ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Mas, ao lado do nome que citei, V. 
Ex• estaria apresentando nomes de outros cientistas brasileiros que dão a 
mesma idéia do problema, a mesma dimensão ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- E ainda não os citei to
dos, porque não haveria necessidade. 

Apenas, gostaria de lembrar a V. Ex• que, quando fui Ministro do Tra
balho e Previdência Social, tive um relacionamento muito íntimo com a Of
ganizlação Pan-Americana de Saúde, e, inclusive, a ela fica~os devendo, no 
Brasil, uma campanha de erradicação da malária em muitas áreas brasilei
ras, com êxito indiscutível; de forma que é uma organizaçdo da maior respei
tabilidade. Se um piauiense chega lá para ser o Diretor dos Recursos H uma~ 
nos dessa Organização, é indiscutivelmente porque ele mais uma vez prova o 
talento da gente piauiense e nunca porque ele seja apenas obrigado a uma so
lideriedade a quem, circunstancialmente, seja Ministro de Estado. 

Mas, ele deu mais esta explicação, que me pareceu, também, importante 
passar à Casa: 

- Como era a pesquisa recomendada por Sabin?_ 
Carlyle- Era pesquisar 10 por cento dos escolares entre 6 e 7 

anos, e lO e 11 anos, mas escolhidos de uma maneira aleatória, de 
tal maneira que era uma amostra não representativa. Seria uma de
cisão dos di retores das Secretarias Estaduais de Educação, que esco
lheriam as escolas que seriam pesquisadas. Por outro lado, se ex
cluíam -isso está escrito na proposta do professor Sabim- ases
colas de dificil acesso por carro ou por avião, assim escolhidas pela 
vontade do diretor. 

Então, não havia nenhuma metodologia para escolher os esco
lares? 

- Foi verificando essa deficiência metodológica que o Minis
tério suspendeu a realização da pesquisa? 

Carlyle - Como jã havia queixas ou ressentimentos com ai~ 
guns funcionãrios do Ministério, por parte do professor Sabin, o 
ministro resolveu solicitar o parecer de pessoas de ilibada reputação 
científica, na ãrea da estatística. Foi quando consultou o professor 
da Universidade de Brasília, Maurício Pinho Gama, e o professor 
Manceau, da Universidade do Canadâ, que também é consultor da 
Organização Mundial da Saúde. E os dois pareceres condenaram o 
tipo de amostragem. 

Eu tenho aqui o parecer do professor Maurício Pinho Gama, e tenho 
mais, também, o parecer de uma ilustre professora, de nome Eunice de Pinho 
Castro e Silva. Todos são unânimes em condenar do ponto de vista estatístico 
a recomendação feita. Mas, tanto bastou para que, inclusive, no discurso do 
nobre Senador Gilvan Rocha, Lider do Partido Popular, se declarasse que o 
Governo intencionalmente escamoteava os dados para iludir um sãbio da ca
tegoria de Albert Sabin. E isto foi impregnado pelos jornais, na sua natural 
tarefa de veicular informações na consciência brasileira. Aqui estou eu, quase 
um mês depois, hoje absolutamente tranqUilo em poder trazer à Casa e não 
apehas à bancada majoritária as informações que me parece que' patriotica
mente todos nós deveremos receber, não distinguindo governo de oposição. 
O Dr. Albert Sabin, como disse V. Ex•, merece a nossa gratidão imorredoura 
pelo bem que nos causou, pelas vacinas que, V. Ex" afirma, já deram resulta
do tão notãvel. Mas me parece que o Presidente da República estava perfeita
mente informado, quando me disse: u~ um grande cientista, um grande viro
legista, mas não é um estatístico". 

Então, aqui eu vi mais um dos escândalos desses 60 dias. 
Pretendo concluir com uma referência mais. 

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

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDD - PB} -Apenas para registrar que 
neste caso, o escândalo a que V. Ex• se refere decorreu do próprio Professor 
Sabin, das suas atitudes, das suas palavras. A Oposição nada mais fez, no seu 
papel, senão o de fazê-las repercutir no seio do Congresso Nacional. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Certo. Uma frase de V. 
Ex• ê precisa, c dela não posso discrepar. Quando V. Ex• diz: A Oposição 
nada mais fez no seu papel senão veicular as declarações. Porque, realmente, 
a Oposição não veicula as notícias favorãveis, não é o seu papel. E então fica
mos nós, no papel da Oposição, a dar uma caha de ressonância éxtraordi
nãria a qualquer tipo de acusação que se faça, desde que ela atinja o Governo 
duplicemente, como aqui me referi no início do meu discurso. Ora porque ele 
é supostamente entreguista, ora porque ele é supostamente cercado de cor
ruptos. 

Mais uma prova, e esta não ouvi no Senado. Se aqui houve alguma pala~ 
vra, infelizmente, eu não a ouvi. Refiro-me a uma candente acusação feita na 
Câmara dos Deputados pelos ilustres Deputados Federais Alceu Collares e 
JG de Araújo Jorge, alegando um escândalo- a palavra é deles, inclusive-
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a mais no Governo, que seria o eScândalo que: envolveria a Empresa Br8.silei
ra de Correios e Telégrafos na realização de um congresso-põstal internacio
nal. Começava-se por dizer que os gastos eram tão excessivos, que chegavam 
a cerca de meio bilhão de cruzeiros. E que tinha sido de tal modo escandalosa 
a administração desse dinheiro, que os dois deputados apresentavam, através 
da Câmara, uma representação ao Tribunal de Contas da União, nestes ter
mos: 

1) que a imprensa vem noticiando, com insistência, escândalo 
que teria ocorrido na realização do XVIII Congresso Internacional 
da União Postal Universal, patrocinado pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos; 

2) que hã indícios fortes de que houve, efetivamente, irregulari
dades na aplicação dos recursos rrnanceiros públicos ... ; 

5) considerando que os instrumentos de fiscalização do Con~ 
gresso Nacional são, por demais, lentos e pouco eficientes ... ; 

7) que as explicações e esclarecimentos que a Direção da Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos prestou no plenário da Co
missão de Comunicações não foram suficientes, COnvincentes e ca
pazes de arredar quaisquer suspeita de irregularidades, esbanjes e 
gastos indevidos"; 

Requerem ao Tribunal: 

a) constituição de uma auditoria especial para imediata verifi
cação das denúncias ... ; 

"a) se for o caso, afastamento imediato dos Diretores da Em
presa, a fim de que as investigações possam se desenvolver sem pres
sões; 

c) bloqueio de todos os bens dos atuais dirigentes daquela Em
presa a fim de que, se for o caso, seja preservado o Tesouro Nacio
nal de prováveis prejuízos causados pela má apÜcação dÔ dinheiro 
público." 

Ora, se esses ilustres diretores da Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos tivessem metido a mão em 400 milhões de cruzeiros, provavelmente es
ses cavaiheiros, -mesmo-cortrTõd-o-s--os- seus ôens- õ1<fqüeãâos;-nã<,- poâerlam 
ressarcir a União_ desse desfalque. 

O fato é que se caracteriza, pelo requerimento, o grau de escândalo e o 
grau "de suspeição, chegando ao ponto de pedir desde logo esse tipo de provi
dência. 

Tenho em mão o relatório final e o voto do ilustre Ministro Luciano 
Brandão Alves de Souza, Ministro Relator deste documento. Depois de ter 
pedido todas as diligências, ter mandado auditoria ser feita, ele concluiu: 

39. Para alcançarmos esse objetivo, dividimos as despesas em 
quatro grupos, conforme discriminado às fls 14, item 18. As que es
tavam previstas no Acordo celebrado entre o Brasil e a UPU, ou de
correntes dele e as que não estavarri previstas nO mencionado Acor
do, umas inerentes ao COngressO e as demais consideradas pela 
ECT, como de praxe. 

40. As despesas previstas no Acordo, ou decorrentes dele, no 
total de Cr$ 122.468.828,28 (sendo Cr$ 13.214.963,31 de capital e 
Cr$ 109.253.8M,97 de custeio), conforme afirmou o Relatório de 
Inspeção e o parecer do Sr. Inspetor-Geral, forãm efetuadas com 
fundamento no pacto assinado pelo Brasil, realizaram-se com ob
servância das normas que regem a espécie e foram· devidamente 
comprovadas e contabilizadas. 

Nunca houve os 450 milhões de cruzeiros gastos. houve pouco mais do 
que este valor citado das despesas decorrentes do pacto internacional, que de
monstrarei à Casa logo em seguida. 

Continua o relatório: 

41. Em relação às demais despesas de custeio, tais conio as de 
atividades sócio·culturais (Cr$ 17.635.667,05) e as com excursões e 
brindes oferecidos (Cr$ 25.544.295,14), a Equipe de Inspeção verifi
cou igualmente sua regularidade, sob os aspectos da exatidão contâ
bil e da submissão aos procedimentos de administração financeira. 

Então, todo o universo das despesas é considerado, no julgamento do 
Ministro, como tendo sido regular. Nenhuma irregularidade se deu. 

cionada de Cr$ 17.635.667,05, por sua natureza tradicionais em 
eventos de categoria internacional, são jU.stificâveis, considerando o 
tempo de duração do XVIII Congresso, o número de participantes e 
demais características próprias. 

Quem dentre nós já teve oportunidade de participar de congressos inter~ 
nacionais, sabe que o pais sede proporciona essas vantagens, digamos,-de na
tureza de lazer: são viageDS a locais, conhecimento de folclore, ou é o percur
so que se faz. dirigido com uma determinada finalidade, ou é o brinde pessoal 
que se dâ. Nós, inclusive, que participamos de conferências internacionais de 
parlamentares, sabemos disto. A!n~~ hoje, a pasta que carrego comigo, onde 
trago o que posso fazer em defesa aO avultado ataque das Oposições, eu a ga
nhei em Madri, no ano de 1976, numa conferência internacional do Parla
mento Internacional. 

Ora, estas providências levaram a visitas, conforme a natureza e origem 
dos convencionais, ora à Bahia~ pois tratava~se, inclusive, de povos africanos, 
ora a outros determinados locais brasileiros, para mostrar São Paulo, para 
mostrar o Rio de Janeiro, uma ve.z: que no próprio Rio de Janeiro se deu o 
Congresso, mas não se deu a facilidade de um roteiro turístico. 

Finalmente, resta o único ponto que, não considerando irregular, S. Ex• 
o Ministro pede novas informações: 

43. Quanto às despesas com excursões e brindes, no total de 
Cr$ 25.544.295, 14, que a- ECT considerOu de praxe, parecem-nos 
relativamente elevadas, representando um percentual de 15% dos 
gastos com o XVIII Congresso. 

44. Relaciona, finalmente, a Equipe de lnspeção, conforme 
dados fornecidos eela ECT, as receitas diretas (CrS 3.693.685,82) e 
indiretas (Cr$ !77.238.98l.OO)obtidas pela entidade, estas últimas 
provenientes de venda de selos alusivos ao evento, cujo custO indus
trial de emissão, segundo aPUramos em diligência pessoal, foi de 
Cr$ 16.142.000,00. No entanto, o aspecto da receita, assim entende
mos, é irrelevante ao caso. 

Portanto, uma parte da despesa jâ foi ressarcida pela própria venda de 
selos que, como se sabe, é altamente disputada pelos congressistas desse tipo 
de congresso. 

No capítulo referente às concl~~~es~ ? __ ~-~n~!~? E~!~~-~~--
46. A equipe de inspeção averiguou que não houve descum

primento das normas de administração financeira na realizaçãO dis 
despesas quer de custeio, quer de capital, ou seja, não houve irregu
laridades. Os gastos foram precedidos de licitação, quando exigido, 
e dos demais procedimentos regulamentares a que está sujeita a Em
presa. 

47. Entendemos, e jã registramos linhas atrâs, elevadas as 
despesas com excursões e brindes, no total de Cr$ 25.544.295,14. A 
simples alegação de que são despesas de praxe, por si só, não nos pa
rece constituir eleinento de convencimento bastant~ para justificar, 
de pronto, a oportunidade ou cOnveniência da despesa. 

48. Quanto às demais parcelas, que somam 
Cr$ 140.104.495,33, constatou-se que decorreram de compromissos 
formalmente assumidos pelo Governo brasileiro e que, portanto, 
deveriam_ser h?n~a~os. A Empresa Brasileira de Correios e Telêgra· 
fos, no caso, ~unciõríou coiDO executora de Acordo que emanou de 
autoridade governamental superior. 

49. A inspe~ão não apontou, portanto, irregularidades qu~ 
justifiquem solicitar à Secretaria de Controle Interno do Ministério 
das Comunicaçôes a instauraçãO de toma.dii de coritas especiais, nos 
termos dos artigos 39 do Decreto·lei n• 199, de 1967, e 84 do 
Decreto-lei n9 200,. de 1967. Embora excluída, nesta oportunidade, a 
hipótese de tomada de contas ~special cabe solicitar o pronuncia
mento do responsável para esclarecimentos complementares julga
dos necessários, para apreciaÇâo completa dO objeto da inspeção. 

50. Assim, ·em razão do que foi apurado na inspeção e no exa
me da documentação que nos foi presente, voto no sentido de serem 
solicitados ao Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos esclarecimentos circunstanc1cidos ·sobre os critérios e prece
dentes que possam justificar a parcela dos gastos ditos de praxe, no 
valor de Cr$ 25.544.295, 14, assinando-se o prazo de trinta dias para 
o seu atendimento. 

Prossegue S. Ex•: Estas informações jâ estão nas mãos do Ministro Luciano Brandão. E, 
42. A nosso ver, as despesas com prom_oçõ~ sócio-culturais com isto, espero que se encerre mãis um capítulo dos chamados escândalos de 

proporcionadas aos Congressistas, que somiiam a parcela jâ men- que o Governo é acusado. 
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O Sr. Almir Pinto (PDS~ CE)- Estas informações foram encaminha
das por certo, à Liderança da Câmara, porque foram dois os Deputados que 
apresentaram a denúncia, se não me engano o Deputado Alceu Collares e o 
outro não me recordo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Foram os Deputados 
JG de Araújo Jorge, ilustre poeta nascido, como eu, no Acre, só que ele se 
aculturou no Rio de Janeiro, do Senador Roberto Saturnino, e não no Pará, 
onde eu fui ter aos três anos de idade. Ambos, não sei como reagiram. Aliás, 
sei, porque o Deputado JG de Araújo Jorge, ao torTiar conhecimento dessas 
declarações, considerou-as insuficientes ainda, teve palavras muito elogiosas 
para o Ministro Luciano Brandão, que ele diz conhecer desde a Câmara, mas 
achou que o Ministro era ingênuo. Ao mesmo terTipo, declarou que falava, ou 
melhor, que falara, naquela altura, porque o Ministro das Comunicações, 
através de um assessor, que ele não define quem é_1 .o incentivara a fazê-lo, 
porque estaria desejoso de derrubar o Presidente da Empres~_Brasileira de 
Correios e Telégrafos. 

O MinistrO diz que isso não passa da mais caluniosa afirmativa. De qual
quer maneira, eu me pergunto se, como Deputado ou Senador, eu deveria dar 
curso à primeira declaração que se faz, de natureza a gerar suspeita sobre a 
honradez de uma pessoa, de um homem, apenas porque talvez _ele esteja na 
mira - o que não é verdade- do Ministro sob o qual ele funciona. 

Sr. Presidente, vejo que V. Ex• me comunica que 6 meu tempo jã está ex
tinto e vou, então, concluir a minha varredura aqui, voltando ao meu querido 
colega Luiz Cavalcante, para dizer que ainda tenho assuntos a tratar na Casa, 
relacionados com essas acusações de possíveis corrupções provadamente in
justificadas, indevidas, mas, como eu procurava citar no início desse discurso, 
lembrando Confúcio, quem pode apanhá-las depoiS, uma a uma, para retirar
lhes o efeito danoso que alcança na reputação dos homens públicos? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• me permitiria a um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com muita honra, 
nobre Senador. Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Tive oportunidade de escu· 
tar, apenas, não sei, se metade final ou o terço final do discurso de V. Ex' .... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - O que quer que seja, 
que não tivesse sido o todo, apenas fico triste eu. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- ... mas gostaria de fazer uma 
observação. Vejo que V. Ex• encerra o seu discurso, e depois de tê-lo escutado 
com a atenção com que todos nós nos habituamos a ouvir os pronunciamen
tos de V. Ex' .... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Muito obrigado. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- ... e uma atenção efeti•amen
' te merecida. ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Muito grato. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- ... Gostaria de manifestar o 
nosso ponto de vista. É um dever da Oposição veicular assuntos que suposta
mente atingiriam, seja a competência, seja a honorabilidade do Governo. Se 
esses assuntos, uma vez levantados, pela sua dimensão adquirem a proporção 
de escândalo também varia. Entre os casos que ouvi V. Ex• levantar aí, eu não 
classificaria nenhum .de escândalo, nem o caso Sabin, nem os demais. Para 
sa, é claro, influi em tudo isso. Mas, a Oposição, ao fazer sisso, também corre 
um risco porque, é claro, o escândalo é uma arma de dois gumes; o escândalo, 
quando se mostra vazio, reveste contra aquele que o levantou. Por conseguin:
te, a Oposição não comete um gesto leviano e gratuito, ao levantar esses as
suntos, porque sabe que estã sujeita à pena da perda de credibilidade, no caso 
de insistir em matérias e acusações que se revelam, ao final, falsas. Esse juízo 
de escândalo também varia. Entre os casos que ouvi V. Ex• levantar aí, eu não 
classificaria nenhum de escândalo, nem o caso Sabin, nem os demais. Para 
mim, por exemplo, o comportamento do Governo em relação aos grevistas de 
São Paulo, comparado com o comportamento em relação aos grevistas da so
ja, no Rio Grande do Sul, é um escândalo muito maior. Este é um juízo pes
soal, meu. Claro que cada um tem a sua apreciação e a forma pela qual es~as 
coisas atingem e repercutem na imprensa é que dão a tonalidade e a dimensão 
do caso. Mas gostaria apenas de chamar a atenção para um caso em que ain
da me considero insatisfeito, sob o ponto de vista de informaçãO veiculada 
pelo Governo, seja aqui no Senado, seja na Câmara, seja atravês de decla
rações de Ministro, Que é o cB.so a Vafe do Rio Doce. Possivelmente, V. Ex• 
terã se referido ao assunto e vou procurar ler o seu discurso. Eu estive no ex
terior - V. Ex• sabe - e voltei ontem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Dãpara ver que V. Ex• 
está com ar escandinavo ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - e_ verdade. E trouxe, tam
bém, a minha pastinha, por sinal uma pasta norueguesa de boa qualidade, 
que também estou usando. (Risos.) 

Mas, devo dizer a V. Ex• que ainda pelas informações que tive, 
considero-me insatisfeito, mas espeio que este asSunto tenha sido tratado por 
V. Ex• e deva ainda vir a ser tratado até que se esclareça totalmente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Rober
to Saturnino, V. Ex•. sabe que goza, no mínimo, de uma reciprocidade em re
lação a esta atenção que V. Ex• confessou ter para com o Líder da Maioria. 
Uma das minhas alegrais de vida parlamentar foi, evidentemente, ter conheci
do V. Ex• nesta Casa. Acho que V. Ex• é um patriota, um homem sério, -
como dizia o Barão de Itararé, exceto quando está rindo - e que procura ir 
às questões trazendo as colocações críticas objetivas. Raramente V. Ex• se en
trincheira num juízo de valor. 

Por isso mesmo, comecei este discurso sem falar na Vale do Rio Doce. 
Quem me trouxe o assunto à colação foi o nobre Senador pelas Alagoas, nos
so querido companheiro Luiz Cavalcante, que deu um aparte preliminar 
sobre este assunto, do qual me valerei na oportunidade própria. 

, Como considero que a matéria a~nda está sob investigação, julgaria pre
cipitado e até leviano se já trouxesse à Casa, no grau em que estou trazendo, 
de conclusão, o mesmo caso em relação aos demais. Portanto, V. Ex' ainda 
receberá, espero, uma resposta específica sobre o assunto da venda das ações 
da V ale do Rio Doce. 

Mas, V. Ex• falou na greve e considerou escandalosa a conduta do Go
verno. Nisso, estamos - para tristeza minha - em posições conflitantes 
frontais. Acho que se nós, hoje, perguntássemos à imensa Nação brasileira, à
quela que já tem a consciência despertada, seja porque chegou à idade adulta, 
seja porque, ainda como adolescente, tenha qualificação para ler e meditar, 
qual é a razão de, ainda hoje, perdurar esta greve, nós iríamos ter Surpresas 
com as respostas. 

A greve realizada no ABCD, que depois passou a ser apenas AB, que per
deu o C e perdeu oDe, agora, está com menos de um terço talvez do B de São 
Bernardo, esta greve realizou-se a títulos de reposição salarial por valor real 
perdido. 

Tenho para mim, nobre Senador Roberto Saturnino, que se os trabalha
dores, através dos seus líderes e dos seus advogados que funcionam junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, tivessem aproveitado a oportu
nidade em que o Tribunal se declarou incompetente para julgar se a greve era 
legal ou ilegal, dado não haver precisão sobre quanto de produtividade deve
ria caber ao trabalhador e, paralelamente, ter estipulado o valor de 7% de 
produtividade que, como sabemos, é um absurdo, em relação à produtividade 
nacional sequer, - mas ainda se poderia admitir que setorizadamente, se pu
desse chegar lá - essa oportunidade foi perdida, no momento em que os tra
balhadores tinham tudo para voltar vitoriosos aos seus sindicatos e às suas 
fábricas. A partir daí, entretanto, introduziram-se dois instrumentos de per
turbação que nãO figuravam inicialmente sequer nas negociações e que nada 
tinham com salários. 

Admitamos, entretanto, que fosse 1,1ma ação _ acautelatória. Pois bem, 
quem foi capaz de produzir uma greve com a organização com que essa foi 
feita, com homogeneidade de procedimento que lâ se nota e se deve louvar, 
seria automaticamente capaz de levantar de novo as suas fábricas em greve se, 
ao r~gr:essar ao trabalho, as fábricas tivessem feito dispensas em massa. E ain
da mais, não poderiam fazê.lo pela simples razão de que, não tendo sido de
clarada ilegal a greve, não caberia ao patrão a faculdade de despedir o grevis~ 
ta, a não ser, evidentemente, dentro das condiçÕes norm.a"is de dispensa me
diante indenização. Hoje, não, temos milhares de trabalhadores sujeitos aos 
humores dos patrões, que podem.ser vítimas, eles, trabalhadpres, de dispen
sas baseadas em que eles abandonaram o serviço, se 11ão se_ quiser recorrer a 
outra justificativa, que os juristas da-Casa sabem -irrespondív"el, qUe é a justifi
cativa de ter permanecido numa greve ilegal, depois de como tal considerada 
pelo poder competente. Nem se diga que foi prematura essa decisão do Go
verno de apoiar a sentença judicial, porque ela não houvera passado em jul .. 
gado~ Não prec:isa passar em julgado, o recurso não tem efeito susp~nsivo, e o 
único recurso apresentado perante o Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo foi dos patrões e não dos empregados. 

De maneira_ que a partir daí o que houve foi um desafio. Eu, nesta tribu
na, já disse que o Sr. Luiz Inácio da Silva, quando foi declarada a greve ilegal 
e ele_ se submeteu ao julgamento em pessoa e através de seus advogados, de
clarou: .. Agora é que a greve vai começar." Esse desafio lançado levou-nos a 
este confronto em que o nobre Senador pelo Estado do Rio só encontra es
candaloso o procedimento por parte do Governo. 
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Concluo, Sr. Presidente, mas me permita V. Ex•, antes exatamente por
que previ que este assunto poderia ser trazido à baila, hoje, trouxe o jornal O 
Estado de S. Paulo de ontem, que em seu primeiro editorial, sob o título Deve 
prevalecer a razão, escreve o que a seguir vou ler: 

Cada dia que se passou sem que o metalúrgicos cedessem, mais 
dificil se tornou evitar que atas isolados, de parte-a-parte, compro
metessem o objetivo da pacificação da família brasileira, só possível 
de se obter dentro do Estado de Direito. Da mesma maneira que 
cada dia perdido na greve aumenta as tensões entre o Governo e a 
parte da Igreja identificada na CNBB, a qual procura, jã agora, 
criar incompatibilidade entre as grandes empresas, especialmente as 
multinacionais, e as pequenas e médias, aliciando apoio no Exterior 
e introduzindo novos complicadores em situação de si delicada. 

CreiO que todos os Srs. Senadores estão a par daquilo a que se refere o 
editorial. É que a própria Imprensa publicou que através da CNBB e de ou
tros membros da hierarquia da Igreja Católica no Brasil se fizera gestão junto 
à Igreja Católica na Alemanha para, por seu turno, pressionar ou apresentar 
seus bons ofícios junto à Volkswagen, à Mercedes Benz, e aquelas multinacio
nais alemães no Brasil, para que estas cedessem, de pronto, às exigências dos 
grevistas, com isso quebrando a unidade de procedimento na área patronal. É 
a isso que se refere o editorial. 

porque recebe um tratamento injusto, na minha opinião, injusto sob o ponto 
de vista do consenso nacional. A reação do Governo foi excessiva, Senador. 
A reação ultrapassou todos os limites do razoável e justamente num momento 
em que há uma expectativa nacional em torno de uma abertura política. Quer 
dizer, quando se fala em abertura política, quando se promete democracia e 
se prende incomunicavelmente líderes sindicais, se intervém em sindicatos, se 
proíbe manifestações, ê claro, que a reação da violência faz com que, se hou .. 
vesse alguma razão contra o Lula, nesta altura dos acontecimentos, creio que 
a opinião pública já a esqueceu. Pouco vale o editorial de O Estàdode S. Pau~ 
lo, porque o julgamento popular, nesta altura dos acontecimentos, estã dando 
razão ao Sr. Lula, embora ele possa ter-se excedido, no entender de V. Ex•. 
Confesso que não acoinp8.nhei os acontecirilentos, a não ser pela repercussão 
dos aspectos negativos a que me referi. Li a imprensa européia, diar'amente. 
A imprensa européia pouco noticia o Brasil, mas diariamente, havia notícias 
importantes tratando o caso de uma forma escandalosa. Esta é que é a verda
de. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador, o 
aparte de V. Ex• não pode ficar sem uma resposta imediata, até em homena
gem a V. Ex• 

Em primeiro -lugar, eu insisto na discordância frontal da apreciação do 
fato porque V. Ex• fala em abertura, como se ela pudesse ser feita fora da lei. 
Só poder haver abertura dentro da lei. V. Ex• insiste na reação européia. ~ 
claro, a reação européia é baseada - ainda mais nos países escandinavos, 
onde as democracias são as mais aperfeiçoadas do mundo- num direito po ... 
sitivo, que é frontalmente distante do Oireito brasileiro, altamente distancia
do. O que gostaria de saber é se hã alguém que possa afirmar, em sã consciên· 
cia, e em afirmando provar, que o Governo brasileiro agiu ao arrepio da lei. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA) - Permite V. Ex• um apar-

No campo do conflito do trabalho, é necessário que as partes 
tenham consciência de que muitas vezes o ganho efetivo não-está em 
jogar o tudo pelo tudo, mas em obter o que é possível dentro do 
quadro real da situação. No ano passado, quando o Governo e os 
empregadores negociaram sobre a coisa julgada, consagrando a 
ruptura da ordem jurídica já efetivada pelos trabalhadores, os meta
lúrgicos ganharam e os empregadores perderam. Este ano, faltará 
ao rigor dos fatos quem disser que os trabalhadores só perderam. te? 
Eles ganharam - e nisso, insistiremos sempre -, na medida em que 
obtiveram um índice de produtividade além do que os empregado

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço OJlobre Senador 
Henrique de La Rocque. 

res se supunham a dar e a economia nacb11al r,ermite, só não tendo 
conseguido algumas concessões de ordem social, jâ que as lide
ranças insistiram naquilo que sabiam inegociâvel, acirrando o~ 
pontos de oposição sem acentuar os de aproxiinaçãO. 

E o editorial encerra desse modo: 

Fazer do conflito do trabalho a idéia de que é um tudo ou nada, 
em que os ganhos de um são as perdas do outro, significa tornar 
maniqueístas as relações sociais. · 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Ouço o Senador Ro
berto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jarbas Passa· 
rinho, se, como V. Ex• diz, as lideranças sindicais, notadamente Lula, come
teram esse erro grave, eu diria a mesma coisa que âiSse em relação aos nossos 
comentãrios sobre os escândalos: quando a Oposição efra no escândalo, 
quem perde é a Oposição. E se o Lula e os outros Líderes sindicais realmente 
se excederam nas suas reivindicações, eles acabariam perdendo, se o Governo 
também não se excedesse na sua reaçâo,--que~ f0f à Qlie aconteceu. Prender 
Líderes sindicais incomunicavelmente, intefvir em· síiidiCatOs -é uma violên-cia 
de tal tamanho, nobre Senador, que devo dizer a V. Ex• que estava na Euro
pa e a imprensa européia tratou esse caso como um -elicândalo, Porque é in
compreensível para eles ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aí estâ uma coisa que 
eu entendo, para o grau de desenvolvimento político da Europa. 

O Sr. Roberto SB-ttirnino (PMDB- RJ)- Assim como a imprensa eu
ropéia tratou, a opinião pública brasileira também, ainda que pudesse dar ra
zão contra o Lula, ainda que viesse a reconhecer que o Lula se havia excedi
do. Cada um tem a sua sensibilidade, a minha sensibilidade me diz que a opi
nião pública está contra o Governo, porque o- Governo- se exCedeu na sua 
reação, tomou como desafio e quem é o Sr. Luiz Inácio para desafiar o Gerie
ral Figueiredo, o Presidente Figueiredo e todo o dispositivo da força? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ora, nobre Senador, 
eu ouvi um de seus discursos onde ele dizia assim: "se alguma coisa vier a ser 
mudada neste País, serâ a partir dos metalúrgicos". Não diminua tanto o que 
ele pansa que é. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, talvez a figu
ra dele, a dimensão dele tenha atingido a grandeza que atingiu ex-atamente 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Nobre Líder Jarbas Pas
sarinho, temos ouvido neste plenãrio e fora dele acusações às violências prati~ 
cadas por aqueles que têm a responsabilidade do comando da Ordem Pública 
em São Paulo. Gostaria de assinalar-que-o S:tüal Governador do grande Esta~ 
do bandeirante foi buscar para o seu Secretário de Justiça e para Secretário 
~eu de Segurança Pública exatamente dois eminentes desembargadores. Eles 
não gozavam das delícias da aposentadoria, eles constituíam figuras extraor~ 
dinãrias no julgamento constante e diário do Tribunal de Justiça de São Pau .. 
lo. O Governador paulista foi buscar exatamente aqueles que, através do coo· 
senso da opinião dos que amam a lei, consideravam S. Ex•s os escolhidos, os 
grandes mestres da Ciênciii Jurídica. E o nobre Senador Roberto Saturnino 
assinala que da parte dessas autoridades, e elas são as responsãve!s pela or~ 
dem pública, houve violência numa hora em que se fala de abertura. O que 
não é possível, Senador Jarbas· Passarinho, nosso Líder, é que se assista de 
braços cruzados o desrespeito a uma decisão do Judiciârio. COmpete aO juiz 
que decide, compete ao Tribunal que dá o seu veredicto, exatamente pedir a 
força, pedir ajuda àqueles que podem dar execução ao decidido pelo Pretória 
Excelso; compete a eles pedir exatamente isso: a força para o cumprimento da 
sua decisão. E aqueles eminentes titulares da Justiça e da Segurança de São 
Paulo, nada mais fizeram do que mandar os integrantes das suas Secretarias 
impedir que se desrespeitasse a decisão do Tribunal de Trabalho de São Pau
lo. Dir-se-ã que houve arbítrio por parte dos Delegados dessas Secretarias e 
eu perguntaria a V. Ex•: quem pode conter a força policial no exercício de um 
mandato? Aqueles homens que tecebem a missão de conter 10, 20, 40, 50 mil 
homens, como podem estabelecer a fronteira do legal e do ilegal, muitas vezes 
passam da fronteira do legal para o ilegal sem que tivessem derrapado do ter
reno da culpa para o dolo. Aquilo é o exercício do mandato, que exige a força 
bruta, às vezes, para o cumprimento da ârdua missão recebida. O que eu de
sejava assinalar é que a Segurança do Estado de São Paulo está muito bem 
entregue, porque conheço os dois titulares, dois eminentes paulistas que de
dicaram toda a sua vida ao amanho e ao respeito da lei. Foi a eles que o Go
vernador de São Paulo entregou a segurança e a tranqUilidade do lar paulista. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite um aparte, 
antes de encerrar, Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço o testemu
nh? do nobre Senador Henrique_ de La Ro~que_ e estou profundamente satis
feito e recompensado, porque quando ouço -de um homem como V. Ex•, em 
que todos nesta Casa, à unanimidade, reconhecem a bondade permanente, 
que é um dos traços mais belos do seu caráter, quando ouço V. Ex• dizer o 
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que disse, eu que não tive o privilégio de fazer curso jurídico, dou-me conta 
de que as minhas conclusões não eram disparatadas. 

Agradeço a V. Ex•, ex3tamente porque, como dizia ainda hâ pouco o 
nobre Senador pelo Estado do Rio, não é p-ossível fazer-se nenhum tipo de li
beralização de um regime, partfndo-se do princípio de que a lei deve ser des
cumprida e que ao Estado cabe o direito de cumpri-la oU não, de acordo com 
os seus humores. 

Se o Sr. Presidente me permite, para concluir, ouvirei 6 Senador Itamar 
Franco, pois jã estou sob a Juz vermelha há muito tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- É que há outros oradores ins-
critos. -

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Senador Jarbas Passarinho, 
apenas para não deixar cair no vazio uma respost?- que V._ Ex' _cl_eu ao Senador 
Roberto Saturnino, quando terminou questionando se alguma coisa teria 
sido feita ao irrepio da lei. Eu diria que sim, Senador-Jarbas Passarinho, a 
prisão do Dr. Dalmo Dallari foi feita ao arrepio da- fel, -e quando questiona
do, o Governo respondeU, através do seu Ministro da-JustiÇa, que foi um erro 
de execução. Ao arrepio da lei, quando alguns lideres sindicais foram presos 
sem o devido mandado. Ao arrepio da lei, quando uma greve ainda não ini
ciada em Minas Gerais, o Ministro do Trabalho jâ declarava a sua ilegalida
de. Então, Senador Jarbas Passarinho, ao arrepio da lei quando se jogou uma 
bomba de gãs lacrimogênio no Carro do Senador da República. Muita coisa 
tem acontecido em São Paulo ao arrepio da lei. 

De maneira que não creio que tenha incidido em algum erro, em alguma 
falta de honestidade no meu raciocinio, quando declarei que o Governo agiu 
dentro da lei. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Vou me permitir solicitar à Me
sa, por favor, não coloquei em dúvida a honestidade de V. Ex• Essa colo
cação, em_ ;~,bsoluto, eu jamais a faria, e V. Ex• sabe disso. 

O SR.JARBASPASSARINHO (PDS- PA)-Não. V. Ex• não me fa
ria esta injustiça. Estou falando em honestidade de raciocínio. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- S claro, e quero deixar a Ingla
terra e a Holanda para dizer que, realmente, no Estado de São Paulo houve 
prisões feitas ao arrepio da lei. V. Ex• não considera a detençlão do Dr. Dai
mo Dallari como uma prisão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Foi o próprio Ministro da Jus
tiça que o reconheceu. Essa é uma expressão dele, que é um jurista. "Erro de 
execução". O erro de execução, Senador Jarbas Passarinho, é muito fâcil... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mais uma vez, V. Ex• 
me dã razão. O efro de execução o Senador Henrique de La Rocque acabou 
de definir. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- S muito fácil falar em erro de 
execução com o cidadão preso, Senador Jarbas Passarinho, é muito fâcil! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) _:_Estou insistindo na mi-
Franco, sem nenhum desdouro para V. Ex' nem para mim, pois este não é nha tese. O Governo, afinal, vai ser responsabilizado por tudo que faz ou não 
propriamente o nosso campo, o campO jurídico, mas aquilo que é entendível faz, pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. A decisão do Governo foi uma, a 
ao comum dos mortais, tanto V. Ex• como eu podemos discutir. execução poderá ter este ou aquele fato condenável. E eu, como acabei de 

~ . . mostrar, até a execução nos países mais civilizados corre esse risco. E nós ve .. 
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, e entendido; nós dots, ape- mos pela televisão a todo instante 

sar de não sermos advogados, entendemos que realmente um indivíduo não ! · 
pode ser preso sem mandado de prisão; não precisa ser advogado para enten- ' O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O que não justifica, Senador, 

der isso! O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aí começa a divergên
cia entre nós. V. Ex' começou pelo primeiro exemplo, que podería parecer ir
respondível. Falou na prisão do Dr. Dalmo Dallari; a informação que tenho, 
como Líder, é que se tratou de um convite para S. Ex' ir à polícia fazCr um de
poimento e foi imediatamente libertado. Mas, quando V. Ex' fala em prisão, 
lembra assim a prisão que o Solzhenitsyn descreve no seu primeiro círculo, 
lembra a prisão qUe o Graciliano Ramos descreveu~ .. Que se tenha praticado 
uma violência no direito de ir e vir, bem, estou reconhecendo. V. Ex• está 
usando palavras do Ministro da Justiça que eu não recebi, que teriam sido fei
tas por engano. Agora, o que eu falava era relacionado com o que ainda há 
pouco o nosso ilustre colega Roberto Saturnino tratava: era a prisão dos 
líderes sindicais. V. Ex• disse que eles foram presos sem mandato. As infor
mações que tenho discrepam frontalmente das informações de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Alguns foram. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Então, temos infor
mações diversas. Por isso, sustentei que nada foi feito ao arrepio da lei. Pri
meiro, a intervenção que-Joi outro ponto niüit6 CCiiSurado pelo Senador Ro~ 
berto Saturnino, está garantida na Constituição e na ConsoHdação das Leis 
do Trabalho. Não hâ nenhum absurdo que se faça, poderia até não ser politi· 
camente desejável, é outro assunto que não discuto. Mas;'"que é baseado na 
lei~ escrupulosamente na lei, o é. O fato de jogar uma bomba de gás lacrimo
gêneo no carro de um Senador da República, veja essa colocação feita. Pare
ce que alguém, algum energumeno pegou uma bomba de gás lacrimogéneo e 
resolveu acertar o Senador Ha" ou "b". Primeiro, aquele Senador, evidente
mente. estava no meio do conflito em potencial, estava em meio às manifes
tações feitas e entre- essas manifestações ê evidente que não se pode pedir -
como ainda hã pouco salientava esse eminente jurista e issa grande figura hu
mana, que é o Senador Henrique de La Rocque - que o procedimento da 
polícia seja de tal modo irrepreensível que nenhum tipo de excesso tenha sido 
praticado. 

Ainda ontem, neste País, entrava pelas nossas residências, pela televisão 
brasileira a imagem do que na Holanda civilizada se fazia, com o protesto que 
os republicanos faziam contra a monarquia. A violência foi lã praticada. Nós 
todos vimos. Pedradas por parte dos populares e a ação imediata, inclusive a 
ação pessoal de cassetete, de espancamento de participantes daquele '!lrotesto. 

Ainda hâ poucos dias, víamos a mesma coisa na Inglaterra; a polícia in
glesa agindo da mesma maneira: pessoas que estavam transgredindo a lei sen
do duramente repelidas. 

Roberto Saturnino, para concluir. 

O SR. ROBERTO SA TIJRNINO (PMDB- RJ)- Eu insistiria, ainda, 
num ponto que levantei, no meu aparte. E o referente à diferença de trata
mento que o Governo dâ num caso e noutro, quer dizer, antes da greve, 15 
dias antes da greve dos metalúrgicos, houve uma outra greve- uma greve de 
produtores, o lockout de produtores de soja no Rio Grande do Sul. Lã houve 
um desafio, Senador, um desafio direto ao Governo. O desafio do Lula ainda 
pode ser interpretado que foi efu relação aos empresários, mas o dos produto
res de soja do Rio Grande do Sul, não. Era ao Governo, que impunha o im
posto. E o desafio deles era: ou o Governo acaba com esse imposto ou não 
tem soja. E o Governo acabou com o imposto, cedeu e a greve terminou. É 
claro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aí estâ uma colocação 
que V. Ex• só faz porque, nesta altura, enquanto vivíamos as vicissitudes des
sa abertura política, V. Ex• se envaidecia, naturalmente, com a apreciação e o 
estudo - homem estudioso que é- das instituições escandinavas. Porque se 
estivesse V. Ex•, aqui, saberia que não teria dito o que acabou de dizer. 

Em primeiro lugar, não houve /ockout algum. Não houve greve alguma. 

O Sr. Roberto Saturnino ~(PMDB- RJ)- Nobre Senador, neste perío
do eu estava aqui. Houve greve. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Então, perdão. Ago-
ra ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Houve uma declaração de 
guerra~ nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, mas foi outra 
coisa. Houve uma demonstração. Uma demonstração feita contra o Governo 
com marcha feita contra o Governo. A greve seria o quê? Não colher a soja? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Exatamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas quem perderia? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Eles. estavam dispostos e 
ameaçaram o Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eles ameaçaram fazer 
isso e saiba V. Ex• que só houve uma ónica razão para a queda do confisco, e 
não foi, absolutamente, esta. E mais tarde esses produtores vão se arrepender 
amargamente. 
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A única razão que houve para a queda do confisco, foi a queda dos 
preços internacioais da soja, a palrtir da entrada dos excedentes americªno~; 
na Bolsa de Chicago. 

Este fator, a palavra que tenho dito a V. Ex• não é minha. 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB - RJ) - É a explicação delfiniana. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não é delfiniana. 

O Sr. Roberto Satumi!lo (PMDB - RJ) - Depois do fato consumado, 
nobre Senador, conheço estas explicações muito bem. Depois do fato consu
mado, depois d~ Q Governo t~f ~dQ, era possível salv.ar a face e buscou-se 
essa ~xplicação. Mas o fato foi ml!ito cQncretQ. ffQlJYÇ P.!!l 4~afiq, uma 
!Un~~' hoqv~ \Irllª Q~roQºJI~r~çilo c o Gov~rno ,imp1esmcntc cedeu ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Reconheço ... 

O Sr. Roberto Satumino (PMDB - RI)- ... porque inclusive aí, havia 
outra pessoa; o Deputado Nelson Marchezan que era amigo dos produtores. 
Não eram trabalhadores, eram produtores. Há uma série de circunstâncias 
que obrigou o Governo a ceder, neste caso, diante de um desafio direto a ele. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (POS- PA)- Conheço muito o 
apreço que V. Ex• dedica ao Ministro Oelfim Netto. Por i$sQ V. E~•. em todas 
as oportunidades que tem, o trª,; à col~ção, fala nas decisões delfinianas. Pois 
saiba V. Ex• que não foi. E se V. Ex' me permite, com o grau decredibiliQ.ade 
que tenho junto ::J. V. Ex• ~ aos meus pares, essa declaração me foi dada pelo 
próprio Presidente da República, tanto que se imaginou, logo em seguida, 
que um c_olorãrio do movimento dª soja s4;ria Q do ~çúcar, seria o do café e se
ria o do cacau. 

Todos três fizeram ameª'ças de que prosseguiriam no mesmo campo. E 
essa ameaça foi liquidada ln limine, porque a explicação dada e provada pelo 
Presidente da República, que disse a mim: - "só concordei em eliminar do 
confisco pela queda dos preços na Bolsa de Chicago". 

AgQrª', ª minll-11 impressão pessoal, porque não sou entendido neste as~ 
s.unto, é que se o confisco parece abusivo, é algo a discutir, e, aqui, estamos 
ouvindo candentes acusações, nesse sentido, partidas do Senador José Richa, 
em relação ao c.afé. Sem o confisco, não se garante o preço no mercado inter
nacional. Se ele é exces&ivo, é algo a discutir, mas com a sua eliminação não se 
garante o preço no mercado inteJ"nªçjgn,ªl, e o grande arg\J;mento dos produ
tores de soja é que eles precisavam reaplicar as vantagens e os lucros que te
riam nesta safra, por causa do processo de inflação, em relação à reposição de 
estoques. Não sei se, mais tarde, eles considerarão que esta foi uma boa so~ 
lução. Ma$, foram sªJvg~. segundo palavras do Presidente da República para 
mim, exclusivamente pelo problema da queda no mercado mundial de soja. 

Concluirei, Sr. Presidente. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS ~ AL) - Sr. Presidente, por favor, 
permita-me um derradeiro aparte. Nobre Senador Pªs~arinho, iniçialmente 
quero dizer que, justamente pela grande consideração que lhe voto, fico mui
to mais à vontade em tçççr estas considerações neste aparte, inserindo-as no 
discurso de V. Ex•, que f:J?e-lo e~ discurso de qualquer colega, e muito espe
cialmente, sem nenhum menosprezo, em discurso de colega da Oposição. Te
nho cm mãos, aqui, recorte de O Estado de S. Paulo, dQ dia 29 de abril. O títu
lo é "Macedo: Luiz Inãc;io foi indígno". E, no bojo da notícia, literalmente: 

uo Ministro Murilo Macêdo acrescentou que o dirigente sindi
cal, Lula, era indígno da liderança que exerce no meio dos trabalha
dores". 

Ora, o Ministro Murilo Macêdo sempre um hornem cordial, afãver, ame
no, não foi feliz, desta feita, parece-me neste julgamento, tanto no c;enteYdo, 
como na oportunidade. O outro está preso, está incomunivável, indefeso, 
pelo que julgo descabida uma agressão desta ... 

O SR. JARBAS PASSAltiNHO (POS- PA)- Qual é a data desta de· 
claração? 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Dia 29 <!e ªbril. Apesar de, ante· 
riormente, ter sido o Sr. Ministro Murilo Macêdo também agr~clidp verbal
mente pelo Sr. Luiz lnâcio da Silva, o que também reprovo, parece-me que, 
no casO, não tinha aquela autoridade para fazer um julgamento tão peremp
t9rio. E, por fim, o supremo argumento: Mateus, 7,1: "Não julgueis para que 
n-ªº sejais jg.lgado". 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Este final de Mateus 
incide cm mim e reflete o retrato para a Oposição, porque ela ê que me julga a 
todo instante. Mas, direi que V. Ex• leu uma d~claração da qual discorda e 
que implica o procedimento, como ser humano, do Ministro do Trabªlho. Eu 

me reservo o direito de ouvir de S. Ex• as explicações que possa passar a V. 
Ex• que nos merece tanto. 

Conçi\IO, Sr. Presidente, porque ia terminando a leitura do editorial do 
Estado de S. Paulo quando ful hoilrosamente, para mim, objeto dos 3partes 
da Bancada da Oposição, e a despeito de o Nobre Senador Roberto Saturni~ 
no ter dito que, nesta altura, pouco importa o editorial, quero sªJiçntar que o 
editorial ê de ontem, é do dia 19, e que termina dizendo: 

Os que ainda têm influência sobre os grevistas estão no dever 
de assinalar-lhes os caminhos do bom senso~ mostrando que não há 
derrota alguma em voltar ao trabalho amparados pela decisão do 
TRT sobre os aspectos econômicos de suã reivindicação. Persistir 
na greve, hoje, é fazer o jogo dos que pensam antes de tudo cm si, e 
m.mca nos tra.Qa.lhador~/' 

Sr. Presidente, dentro daquilo a que me propus que era, como Q.issç no 
iníciq d~te discurso, fazer uma varre4ura das acusaçÕes a que a nobre opoM 
sição, neste Pais, deu sempre o qualificativo de escândalos praticados no seio 
do Governo, acho que cheguei ao fim áo meu discurso. 

Só não diria que concOrdo plenamente com a coloçação matematica
l!lente perfeita feita pelo Senador Roberto Saturnino, quando diz que hã uma 
reciprocidade de risco na calúnia, porque insisto em voltar à tese de que aque
les que acusam sem comprovação, nem sempre, nem sempre!, e até em regra, 
ao contrário, não são responsabilizados pelas acusações que fazem. 

No caso, sim, caberia razão a S. Ex• porque, dispondo- de uma Tribuna, 
nós podemos ir à Oposição fazer sentir o excesso da acusação. mas não pode
mos garantir que a nossa colocação tenha a mesma divulgação que teve o fato 
original, e ai estâ, precisamente, a injustiça da colocação. 

Não discrepo de S. Ex• quando declara que este é o papel da Oposição e 
acho até mais, que mantido certo limite e que, felizmente, neste Senado tem 
sido mantido, é atê uma Oposição de que deve se servir o Governo para uma 
fiscalização de seus atos. 

Era-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARDAS PASSARINHO, EM 
SEU DISCURSO: 

I• de maio de 1980 
Notas e informações 

DEVE PREVALECER A RAZÃO 

Hã que se voltar ao mesmo assunto, principalmente por ser hoje 19 de 
Maio, pois é da decisão da greve dos metalúrgicos do ABCD que dependerâ, 
disso estamos certos, o futuro da democracia. no Brasil. A gravidade da si
tuação salta aos olhos de todos, medida, exatamente, pela ponderação com 
que as oposições vêm conduzindo sua participação. Outros fossem os tempos 
e mais tranqüilo o ambiente político, e as lideranças oposicionistas, que se 
deslocaram para São Bernardo, teriam feito do Congresso Nacional caixa de 
ressonância apta a ampliar até o limite seus protestos contra as prisões cfetua
das, bem como contra a decisão das autoridades superiores de Brasília, de 
restringir o direito de reunião. Essa moc:Jerg,ção indica que as oposições co
nhecem as dificuldades da hora e não estão dispostas a capitalizar sobre os er~ 
ros do governo, embora não deixem de estar presentes e dar seu amparo polí
tico (de escasso resultado prático, digª--se de Passagem) ao movimento grevis
ta. 

Não é possível, todavia, deixar a sorte da democracia pendente apenas 
dª çºnsciência de algumas lideranças, ou da disposição do Planalto de travar 
em São Bernardo unla .. guerra de Patrulhas" dC que o EstaQo de Direito com 
que sonhamos (e que alguns imaginavam jâ ter !i-ido implantado) sai arranha
qo, preservando·•• o projeto maior áe sua construção. Ainda que haja indí· 
cios crescentes de estar a massa dos grevistas a dar-se conta do irrealismo de 
suas posições voltando ao trabalho, nada autoriza a dizer que a situação se 
normalizará por si, espontânea e rapidamente. Esse fato remete-nos ao 
problema malar: cada dia que se passOu sem que os metalúrs;icos cedessem, 
mais diffçil sç tQrnoy evitar que atos isoladost de parte a parte~ comprometes
sem o objetiyo da pacificação da família brasileira, só possível de se obter 
dentro do Eªtªdo de Direitg, Da mesma maneira que cada dia perdido na gre
ve aumenta as tensões entre o governo e a parte da Igreja identificada na 
CNBB, a qual procura, já agorã. criar inconlpatibilidades entre as grandes 
empresas, especialmente as multinacionais, e as pequenas e médias, al1ciando 
apoios no Exterior e introduzindo novos complicadores em situação de si de
licada. 

Nesse quadro, como jã dissemos, os metalúrgicos e seu Qrama contam 
pouco. Tendo acompanhado~ em demonstração de inegável coesão e !!Qiida
riedade, suas lideranças num movimento reivindicatório, vêem eles, a_gor3, 
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que o momento correto em que a greve poderia ter sido suspensa sem maiores 
sacrifícios- quando o Tribunal Regional do Trabalho decretou a ilegalidade 
do movimento- foi perdido pelas lideranças, decididas a fazer do ABC cam~ 
po de prova de sua vontade e de seus objetivos políticos. Colocada a questão 
em termos de prova de vontade- engodo em que o governo caiu," Como assi
nalamos na ocasião? agravando o problema-, torna-se difícil encontrar uma 
safda para a questão. Ela só será possível quando se despir a greve dessecará
ter de conflito entre duas vontades e se limitar ao que realmente é, um confli
to estrito de trabalho. 

No campo de conflito do trabalho? é necessário que as partes tenham 
consciência de que muitas vezes o ganho efetivo não está em jogar o tudo pelo 
tudo? mas em obter o que é possível dentro do quadro real da situação. No 
ano passado, quando o governo e os empregadores negociaram sobre a coisa 
julgada, consagrando a ru,ptura da ordem jurídica já efetivada pelos trabalha
dores, os met~lúrgicos ganharam e os empregadores perderam. Este ano, fal
tará ao rigor dos fatos quem disser que os trabalhadores sQ perderam. Eles 
ganharam - e nisso insistiremos sempre-, na medida em que obtiveram um 
índice de produtividade além do que os empregadores se dispunham a dar e a 
economia nacional permite, só não tendo conseguido algumas concessões de 
ordem social, já que as lideranças insistiram naquilo que sabiam inegociâvel. 
acirrando os pontos de oposição sem acentuar os de aproximação. 

Essas coisas devem ser ditas e repisadas para qUe a greve seja vista em 
sua verdadeira luz. No ano passado, as atenções igualmente sra,concentraram 
no ABC. pouca importância se emprestando às greves que ocorreram em ou~ 
tras partes do Estado. Essa atenção scletiva, determinada talvez pelo maior 
número de metalúrgicos no ABC e pela personalidade de Lufz lgnãcio da Sil
va, impediu se: analisasse com frieza o que ocorria em outras cidades, em que 
as lideranças assumiam a dificil tarefa de dizer à massa que era mister voltar 
ao trabalho, pois não havia condições de conduzir a greve a bom termo. Se 

· essa volta foi ontem possível, por que não o será hoje? Por que Lula não pode 
sofrer uma derrota? Por que não representa vitória o que os metalúrgicos já 
conseguiram? 

Fazer do conflito do trabalho a idéia de que é um tudo ou nada, em que 
os gaQhos de um são as perdas do outro, significa tornar maniqueístas as re
lações sociais. Os que ainda têm influência sobre os grevistas estão no dever 
de assinalar-lhes os caminhos do bom senso, mostrando que não hâ derrota 
alguma em voltar ao trabalho amparados pela decisão do TRT sobre os as
pectos econômicos de sua reivindicação. Persistir na greve, hoje, é fazer o 
jogo dos que pensam antes de tudo em si, e nunca nos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. (Pausa.) 

S. Ex .. não está presente. 

te. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. (Pausa) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS- AL)- Desisto da palavra, Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis
curso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

PROGRAMA ENERGÉTICO BRASILEIRO 

I - Introdução 

Tentarei, hoje, fazer uma avaliação do Programa Energético Brasileiro, 
começando por uProcura Interna de Petróleo", baseada não apenas nos da
dos trazidos da área governamental mas tambêm dos fornecidos por asso
ciações de classe e especialistas no assunto. 

O Brasil, ao contrário dos que muito pensam, jamais se descurou do 
problema energético, tanto assim que, institucionaliZadoS, vârios órgãos 
públicos dividem a responsabilidade do setor, por especialidade. 

Na cúpula do sistema, temos a Presidência da República, a Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, o Ministério das Minas e Ener
gia, o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério da Agricultura e o 
Ministério dos Transportes .. 

Como órgãos vinculados, aparecem a Comissão Nacional de Energia, o 
Conselho Nacional do Petróleo. o Departamento Nacional de Águas e Ener
gia Elêtrica, a PETROBRÁS, a ELETROBRÁS, a NUCLEBRÁS, a Comis
são Executiva Nacional do Álcool, a Secretaria de Tecnologia Industrial com 

o Programa Tecnológico do Etanol e a Coordenação do Proãlcool, a Compa
nhia Álcool de Madeira do Brasil (COALBRA), o Conselho de Desenvolvi
mento Urbano, a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a Rede Ferro
viâria Federal S.A., a Empresa Portos do Brasil S.A. (PORTO BRÁS) e o De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Aparecem, ainda, o 
Banco Nacional do Desenvolvhnento Económico, o Banco do Brasil S.A., o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e outros. 

Nos Estados, hã as empresas de eletricidades, de metrõs, de transportes 
urbanos, fluviais, etc. 

No que se relaciona com a pesquisa, visando a utilização de fontes alter
nativas de energia, de economia de combustível a partir do petróleo, hã um 
esforço geral não só da parte dos poderes públicos com da iniciativa privada. 

O Vice~Presidente da República preside a Comissão Nacional de Energia 
c o Secretãrio Geral do Ministério da Indústria e do Comércio, a Comissão 
Executiva Nacional do Álcool. 

Até fins de 1973, não havia razões plausíveis para o Governo brasileiro 
preocupar-se em expulsar do consumo de energia os derivados de petróleo. 
Realmente, em 1972, o Brasil dispendeu apenas 408 milhões de dólares com a 
importação de petróleo e derivados mas, para o corrente exercício, prevê-se 
dispêndios de I O bilhões e 200 milhões de dólares, sem que se recorra ao mer~ 
cada ••spot" porque se assim acontecer esta cifra poderá subir para 12 bilhões 
de dólares. 

Apreensivos com o fato, os responsáveis pelo Programa Energético Bra
sileiro procuraram atacá-lo em dois campos distintos e opostos: Primeiro, a 
expansão da produção de energia; Segundo, a economia de combustíveis. 

Na expansão da produção, hã a procura interna de petróleo, a geração 
de energia hidrelétrica, a produção de álcool~ a extração de carvão mineral e 
xisto betuminoso, a geração de energia nuclear e a ':i fontes não-convencionais 
de energia, compreendendo a biomassa ou .. energicultura" e a energia solar 
direta. 

Na economia de combustíveis, hã a adição do álcool à gasolina, a pro
dução de veículos a ãlcool, retificação de motores a gasolina ao uso de ãlcool 
e o Programa de Transportes para Economia de Combustíveis. 

II - Procura Interna de Petróleo 

A PETROBRÁS desenvolve hoje esforços visando à localização de no
vas reservas de petróleo, de modo a elevar sua produção no mais curto espaço 
de tempo possível. Ao mesmo tempo que busca ampliar as ãreas de contrato 
de risco. 

Segundo depoimento do Sr. Shigeaki Ueki na CPI da Câmara dos Depu
tados, a PETROBRÁS, com investimentos superiores a um bilhão de dólares 
em 1979, em exploração e produção, chegou a marca dos 400 poços perfura
dos, no ano passado, com mais de 700 mil metros. As reservas que, no final de 
1978, eram de 181,8 milhões de metros cúbicos, passaram, no primeiro semcs* 
tre de 1979, para 197,9 milhões. A produção nacional de petróleo elevou,se de 
165 mil, em dezembro de I978, para 185 mil barris diários, em junho de 1979. 
As metas, então programadas, era alcançar, cm dezembro de 1979, a pro
dução diãria de 192 mil barris diãrios e, em 1985, a de 500 mil barris. 

Atualmcnte, o consumo brasileiro de petróleo se situa em torno de 1 mi~ 
Ihão e 130 mil barris diãrios, para uma produção, como vimos, de 185 mil 
barris. --

Por isso temos que--; aó lado dos demais programas, dispender esforços 
inauditos na busca de óleo e no incremento das atividades exploratórias. 

Como disse Uc:ki: 

~·encontrar petróleo não é tarefa fácil." hSe o fosse, o mundo 
não estaria em crise e não haveria apenas 15 países exportadores no 
conjunto geral de I 50 nações." 

E continua: 

'"Encontrar grandes estruturas em menores extensões territo· 
riais, em áreas extremamente favorãveis como o são as do oriente 
Médio é, certamente, mei:ios penOSo que descobriÍ" pequenos cam
pos de petróleo num país imenso e de características geológicas 
comprovadamente difíceis para exploração, como o são as bacias 
sedimentares brasileiras.'-.- - -- ------

Realmente, o tei-ritório é imenso e reconhecemos qUe hã dificuldades na 
exploração de estruturas sedimentares como as até aqui identificadas. Mas as 
críticas vêm a propósito de que o Brasil. em 1978, perfurou apenas sete déci
mos por cento das perfurações dos Estados Unidos. Naquele país, foram per
furados 49 mil931 poços; no Brasil, 312; na Argentina, 711; e. na Venezuela, 
750. 

Em defesa, a PETROBRÁS alega que, inicialmente, a exploração 
desenvolveu-se em escala reduzida. pois antes das perfurações era necessário 
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cobrir de levantamentos sísmicos a imensa costa brasileira, mas, ainda assim, 
é difícil rebater as críticas, face ao inexpressivo incremento das perfurações de 
79 sobre as de 78 (400 contra 312 poços). 

Num balanço geral, a PETROBRÃS conseguiu identificar 20 campos 
petrolíferos no litoral brasileiro, espalhados pelos estaQos do Rio de Janeiro, 
Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Cearâ e Espírito Santo. 

A ãrea mais promissora é a da Bacia de Campos, Onde, a partir de 1974, 
foram descobertos oito c;;a.mpos, que, sozinha, responderá, nos primeiros anos 
da década de 80, por mais da metade da produção nacional, salvo se houver 
modificações profundas no acervo disponível. 

Em agosto de 1977, iniciou-se ·a extração comercial do óleo de Campos, 
através de um sistema de antecipação instalado no Campo de Enchova, antes 
de completaremwse um ano e meio de sua localização. Seguiramwse dois ou
tros sistemas de antecipação nos de Garoupa e Enchova Leste, responsãveis 
por 21 mil e 500 barris de petróleo por dia. 

Estã programada, para janeiro de 1981, a instalação de mais seis sistemas 
semelhantes no litoral fluminense, de modo a permitir a entrada em funciona
mento do sistema definitivo de produção. 

Jncluindo os sistemas de produção antecipada, assim como os complexos 
de escoamento marítimo e terrestre, estão previstos investimentos, na Bacia 
de Campos, que poderão atingir o equivalente a três bilhões de dólares. 

Segundo o Presidente da PETROBRÃS, são diretrizes da empresa au
mentar a eficâcia dos sistemas já implantados e acelerar os programas em an
damento não só em relação à Bacia de Campos., mas a todas as demais áreas 
produtoras. No início de abril p. passado, a imprensa nacional noticiou que a 
petrobrãs havia descoberto indícios de petróleo e gâs no poço pioneiro AMA
PÃ SUBMARIN0-31, a 150 quilômetros·da costa. A noticia afrrmava que os 
indícios eram os mais promissores, tendo em vista a formação geológica atin
gida pela sonda a 3.600 metros de profundidade revelando pressão incomum 
dos grandes reservatórios. Como não vimos os resultados dos testes divulga
dos na imprensa, fazemos um apelo no sentido de que sejam divulgados para 
conhecimento da nação. 

Conclusão 

Estes os dados e informes que conseguimos reunir sobre a procura inter
na de petróleo. Como se observa, duvidosas são as esperanças de o Brasil 
tornar-se auto-suficiente em petróleo. Depois de longo período, conseguimos 
chegar aos 15 por cento do nosso consumo. 

Sou favorável a que se continue a busca de petróleo em território brasi
leiro, mas sem se colocar em segundo plano os demais programas em curso e 
as pesquisas de outras fontes alternativas de energia. 

Brevemente, retornarei para dar continuidade à discussão dos demais te
mas que envolvem o Programa Energético Brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hã mais oradores inscri
toS. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 178, de 1976-
Complementar, do Senador Italívio Coelho, que acrescenta parãgrafo único 
ao art. 34 da Lei Complementar n• II, de 25 de maio de 1971, estabelecendo 
prescrição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo 

PARECERES, sob n .. 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 1979, das 
Comissões: 

- de Coustituiçio e Jnstíça- 1• pronanclamento: pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorâvel; 

29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda 
de plenãrio e, no m~rito, favorável; 

3• pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substituti-
vo da Comissão de Finanças, e no mérito, favorável; 

- de Agricultura - 1'~ pronunciamento: favorável; 
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenãrio; 
- de Legislação Social - 1• pronun<:iamento: favorável; 
2• pronunciamento: favorãvel à emenda de plenârio; 
- de- Finanças - 1'~ pronunciamento: contrário ao projeto; e 
2'~ pronunciamento: favorâvel à emenda de plenário nos termos de subs

titutivo que apresenta. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 11, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 140, 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rincão (SP), a elevar em Cr$ 
3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos~ setenta e oito 
cruzeiros e setenta e cinco centavos) o mOntante de sua dfvida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 141, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 17, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'~l84, de 
1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos) para investimentos em projetas rodo
viários e de energia elétrica, tendo 

PARECER, sob n• 185, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento h'~lOO, de 1980, do Senador 

Paulo Brossard e outros, solicitando U!&ência nos termos do art. 371, alínea 
c, do Regimento Interno; para o Projeiç de Lei do Senado n• 26, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, que atribui às Comissões Provisórias Municipais 
dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às eleições de 
15 de novembro de 1980. 

-5-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~ 78, de 1980, do Senador 
José Lins, solicitando, nos termos do art. 418, I, do Regimento Interno, a 
corivocação do Senhor Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Se
nado, informações a respeito do "Programa Nacional de Desburocrati
zação". 

-6-

v otação, em turno único, do Requerimento n• 118, de 1980, dos Senado
res Henrique Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n9 249, de 1979, do Senador Aloysio Chav~ que especifica as hipóteses em 
que as decisões,. nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e con
dições de trabalho, trata do exercício do direito de grev~ e dâ outras provi
dências. 

-7-
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 275, de 1979-Corriplementar, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o 
Programa de Assistência ao Trabalhadrural, tendo 

PARECER, sob n• 1.129, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do dos Senadores Tancredo Neves e Conha Lima. 

-8-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 299, de 
1977, do Senador Lázaro Barboza, que dâ nova redação ao art. 246, do 
Deereto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), tendo 

PARECER, sob n• 1.232, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Jnstiça, pela constitucionalidade e jucldicidade e, no 

mérito, favorâvel. _,_ 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 239, de 

1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex
Presidente Juscelino Kubtschek de Oliveira, determina a devolução das Con
de.corações Nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão 
nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER, sob o• 484, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorâvel, com emenda n• 1-CCJ, que apre

senta. 

-10-

V atação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 316, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no texto da Lei n~~' 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.222, de 1979, da Comissão: 
- de_ Constituição e Justiça. 

-H-
Votação, em primeirO turno (apfeCi3.ção preliminar da constitudonali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 28, de 1979, do Senador Franco Montara, que promove reajustamen
to de benefícios previdenciârios, restaura proporcionalidade entre tetas para 
contribuição, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 29, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento o• 120, de 1980, de adiamen

to da votação para reexame da Comissão.) 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
306, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, tendo 

PARECER, sob n• 1.220, de 1979, dá Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.) 
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MESA 

Presidente 
Luiz VIana 

1 •-VIce·Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinarte Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Casta 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes do Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 
Passos Pêrto 

COMISSOES 

Õiretor: Antônio Carlos de Nogueira 

local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 223·6244 o 225·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vico-Presidente: Leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Põrto 1. Jutahy MagalhC.es 
2. Benedito Canelas 2. _ Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 3. Joào Calmon 
4. Jos6 Lins 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Mario 
2. Leite Chaves 2. Amaral Peixoto 
3. Jose Richa 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-fcliras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membro') 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canelo 
Vice-Presidento: ~geno.r Maria 

DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Seção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARnDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvon Rocha 

Vfce·Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1 . Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro aenevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
ReuniOes: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilocqua" - Anexo H - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 

29-Vice-Presidento: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Henrique de Lo Rocque 1. Lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. Jos6 Sarney 3. Almir Pinto 

4. Aloysio Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodoró 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Dalla 
a. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

1. Cunha Limo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Maio de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlco-Líderes. 

Aderbol Juremo 
Aloysio Choves 

Bernardino Viana 
JoM Lins 

I.Qmonto Júnior 
Moacyr Dallo 
Murilo Badaró 
Saldanha Oerzi 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 

Lide r 

Leite Choves 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT 

l.íder 

Henrique Santitlo 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice~Presidente: Ló:r:aro Barboza 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. Jos6 Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos POrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Oalla 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santilto 
2. Lázaro Borboza 2. RoJ:loerto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvon Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha --Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA ,- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teot8nio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Soturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvldio Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. José lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jessé Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Soturnino 1. Jos6 Richa 
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 2. T eotanio Vilela 2. Orest~s Quércia 
Reuniões: Quartas-feiras, às. 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
Local: Sala "Clóvis Bevllácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Francisco Guilherme Thee& Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, Cls 10:30 horas 1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
Local: Sala do ~nexo B - RarJlal 442 2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mouro Benevides 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Colmon 
2·. Torso Outra 
3. Jutahy Magalhães 

4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelásio Vieira 
3. Franco Montara 

1. Jos61.ins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ranial 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anttxo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(1 7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Limo 
Vice-Presidente: T ancredo Neves 

T)tulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lamento Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicentl!t Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlon 
S. Jorge Kalume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunha Limo 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. H"nrique de La Rocque 
3. Jess6 Freire 
-4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. Jos6 Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9130 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vict~;-Presidente: Lenoír Vergas 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 
3. Jessé Freire 
4. Moacyr Dollo 
5. Henrique de La Rocque 
lj, Aloysio Choves 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Poronte 
3. Eunice Michiles 
4. Benedito Canelas 

3. Jaison Barreto 3. Itamar Franco 3. leite Choves 
4. José Richo 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 5. Amoral Peixoto 
Reuniões: Quintas-feiras, àS 11:00 horas 6. ToncrOdo Neves 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice·Presidente: Alberto Silvo 

Titulares 

l. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silva 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Sontillo 

Suplentes 

1. Affonso Comargo 

~- João Colmon 
3. Jutahy Magalhães 

1. Gilvan Rocha 
2. Roberto Soturnino 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 I 
Reuniões: Quartas-feiras, às 1 1 tOO horas 
Local: Anexo "B"- Sala ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Mlchiles - Ramal .484 r 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu _Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Titularl!ts 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Cerzi 
3. Mendes Canele 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. João Calmon 
2. Murilo Badaró 

~- José Sorney 

1. Hugo Ramos 

Assistente: Mario Thereza Magalhães Malta - Ramal 134 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, as 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barb~so"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomonto Júnior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord 

1. Gifvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 31,2 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentl!t: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

ReUniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunho Limo 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
2~'-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. T or5'o Outro 
2. Bernardino Viana 

3. Saldanha Cerzi 
4. Lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Al~ir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. Jos6 Sàrney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedr~?ssion 
3. ~Henrique de La Rocuque 

4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- An&xo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPq 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Ade.rbol Juremo 

4. Alberto Silvo 
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1. Evandro Carreira 
Z Humberto Lucena 
3. Lózaro Barboza 

l. Oreste~s Quércia 
2. Evelásio Vieira 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferteira 1. Passos P&rto 
Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Júnior 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedronlan 3. Alberto Silva 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Ane~xo 11 -Ramais 621e 716 4. AffonsoCamorgo 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreira 1. leite Chaves 
2. lcizaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo IJ -

Romais621 e716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Maio de 1980 

S) SERVIÇO DE tOMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUêRITO 

Comissões Temporórlas 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Locah Anexo 11 - T6rreo 
Telefone: 225-8505- Ramal 303 
1) Comissões Temporórias poro Projetas do Congresso Nodo

" ai 
2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos 
3) Comiss.Ses Especiais e dl!l lnquérito,te 
4) Comissão Misto do Projeto de lei OrçQmentórla (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes do ComissQes: Haroldo Pereira Fernandes- Ra
mal 674: Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal5981 Mauro Lopes 
do Só -Ramal 310- Httlena lsraard Accavhy Sarros dos 
Santos- Ramal 314; Elizaboth Gil Barbosa Vianna- Ramal 
314; Nodir Ferreira da Rocha - Ramal 702. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA c.F. 
CLóVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 -· 09,30 
CLÓVIS BEVILÁCC..IJA 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSIS'i'ENTE C.E.C. CLóVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

Ramal-623 
09,30 C.S.N. 

RUY BARBOSA 
CARLOS ' 10,00 

Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA c.o.F. 
Ramais- 621 e 716 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.C.J. Ramal-623 
DANIEL 

RUY BARBOSA 
10.00 10,30 c.s. 

Ramais- 621 e 716 L~DA 

RUY BARBOSA 
C. A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. LEI LA 
ANEXO "B" 

Ramal-623 

10,30 C. E. 
Ramais -621 e 716 

FRANCISCO 

12,00 C.R. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 THEREZA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV -N•040 TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1980 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 12.392.320,00 (doze 
milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada .. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 12.392.320,00 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, tre
zentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, jun· 
to à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento de obra de infra-estrutura no conjunto habitacional Dr. José Secchi, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de maio de 1980. - Senador l.uiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA SI• SESSÃO, EM S DE MAIO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Sr. Ministro de Estado do Interior 

- N• GM/0247 j80, comunicando sua presença no próximo dia 27 de 
1 1aio, às 10 horas, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que exa
mina a violência urbana, suas causas e conseqüências, atendendo a convite 
formulado pelo Presidente da referida Comissão. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Presença na Casa, do Sr. Valdon Varjão, suplente convocado, em 
virtude da licença concedida ao Sr. Senador Gastão MUller. 

1.2.3- Prestação do compromisso regimental e posse do Sr- Valdon 
Varjào 

1.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Valdon Varjão, referente ao seu nome parlamentar e fi
liação partidária. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Projeto aprovado pelo Sr. 
Minístro da Educação e Cultura, com a finalidade de transformar as esco
las agrícolas em Centros de Desenvolvimento Rural. 

to do Programa Nuclear Brasileiro, cm face de distorções verificadas em 
noticiário da -r mprensa sobre o assunto. Observações sobre os recursos 
alocados ao FINO R para o eJ<ercicio de 1980. Editorial do jornal O Povo, 
intitulado "Estudos climatológicos". 

SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- Repercussões da 
greve dos estudantes da Universidade de Fortaleza. 

SENADOR JORGE KALiJME- Homenagem à memória doMare
chal Cândido Mariano da Silva Rondon, ao ensejo do transcurso do ••oia 
das Comuriicações". 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Oficio n' S/13/80 (n' 137/80, na origem), do Sr. 
Prefeito do Município de São Paulo, solicitando autorização do Senado 
Federal a fim de que aquela Prefeitura possa realizar operação de emprés
timo externo no valor que menciona para os fins que especifica. 

1.2.7 - Requerimento 

- N• 123/80, de autoria do Sr. Senador Nilo Coelho e outros Srs. Se
nadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do Marechal Josip 
Broz Tito, Presidente da Iugoslá~ia. Aprovado, após usarem da palavra no 
encaminhamento de sua votação os Srs. Seriadores Murilo Badaró, Lãza
ro Barboza e Leite Chaves, tendo o Sr. Presidente se associado às homena~ 
gens em nome da Mesa. 

1.2.8- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR ALMIR PINTO- Esclarecimentos sobre o aparte dado SENADOR LEITE CHAVES. como Líder- Processo de registro da 
por S. Ex• a recente pronunciamento do Senador Itamar Franco, a respei- sigla partidária do PTB. 
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1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 11/80, que autoríia a Prefeitura Munici
pal de Rincão (SP), a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos 
e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' I 7/80, que autoríza o Goverrio do Estado 
de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo nova
lor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) para 
investimentoS em profetos fodoviãrios e de energia elétrica. Votati9 adia~ 
da por falta de quorum. 

· - Requerin~ento n9 W0/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros
sard e outros, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 26/~0, do Sr. Se
nador Humberto Lucena, que atribui às ComissõeS ProvisóriaS Munici
pais dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às 
eleições de 15 de novembro de 1980. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 78/80, de autoria do Sr. Senador José Lins, soli
citando, nos termos do art. 418, I, do Regimento Interno, a convocação 
do Sr. Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Senado, infor
mações a respeito do "Programa Nacional de DesburocratizaçãoH. Vo-
ta-:ão adiada por falta de quorum. - - -

- Requerimento n9 118/80, de autoria dos Si-s. Sen--=adores Henrique 
Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, 
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 
249/79, do Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses em que as 
decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições 
de trabalho, trata do exercício do direito de greve, e dã outras providC:n
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 275/79-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n9 11. de25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural. (Apreciação preliminar da constitucionalida
de.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 299/77, de autoria do Sr. Senador Lá
zaro Barboza, que dá nova redação ao art. 246 -do Decreto-lei n9 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Votação adiada por falta de quo
rum. 

- PrOjeto de Lei do Senado n'i' 239/79, de autoria do Sr. Senador 
Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacio
nais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das 
respectivas ordens dos quais tenha sido excluído. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 316/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações rio texto da Lei n9 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de auto
ridade. Votatão adiada por falta de Quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 28/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que promove reajustamento de benefíCios previden
ciários, restaura proporcionalidade entre tetos para contribuição, e dá ou
tras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Apre
ciação sobrestada por falta de quorum para votação de requerimento de 
adiamento da votação. 

- Projeto de Lei do Senado n' 306/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 5.107; de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do TempO de S-erviço. (A
preciação preliminar dajuridicidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 178/76-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Italivio Coelho, que acrescenta parágrafo único ao artigo 34 
da Lei Complementar n9 ll, de 25 de maio de 1971, estabelecendo pres
críção qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL. Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR ROBERTO SATURNINO- Ingre5so de empresa multi
nacionâl no setor de torrefação e moagem de café do Pais. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Posse dos Drs. Leo
poldo César de Miranda Lima Filho e Marco Aurélio Prates de Macedo, 
como Ministios dO Tribunal Superior do Trabalho. Complementação do 
corpo judicante do Tribunal Federal de Recursos. 

SENADOR PEDRO SIMON- Desdobramentos da greve dos meta
lúrgicos do- ABC paulista. 

SENADOR ALO YSIO CHAVES, como Líder- Observações sobre 
o discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR MOAC YR DALLA - Atuação do Ministro Jair Soares 
à frente do MPAS. 

!.5- COMUNICAÇÃO DA PRES!Di:;NCIA 

Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto d<. Reso
lução n'i' 18, de 1980, seOdo ao mesmo--oferecida uma emenda, de autoria 
do Sr. Senador Saldanha Derzi, lida nesta oportunidade. 

!.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - RETIFICAÇÃO 

Ata da 43• Sessão, realizada em 24-4-80. 

3 -ATAS DE COMISSOES 

4 - MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 5P SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI::NCIA DOS SRS. NILO COELHO E LOURIVAL BAPTISTA 

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

Jorge Kalume - Aloysio Chaves - Alexandre Costa - · Bel-nardino 
Viana- Helvtdio Nunes- Almir Pinto-José Lins- Mauro Benevides
Humberto Lucena- Milton Cabral ~ Aderbal Jurema- Nilo Coelho -
Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Moacyr Dalla- Roberto Saturníno- Ita_mar Franco- Murilo Badaró 
- Tancredo Neves- José Caixeta- Lázaro Barboza- Benedito Canelas 
- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso C amargo 
- Jaison Barreto- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
pareciment_o de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. l9-Secretãrfo -prOCederá à leitura do Expediente. 

E lido o segufl!_te 

AVlSOjGMjNo 0247 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 

EXPEDIENTE 

DD. Presidente do Senado Federal 
BRASILIA - DF 

Senhor Presidente, 
Acuso o recebimento do OF. 0!5/80-CPIV, de 18 de abril de !980, pelo 

qual o Senador Orestes Quércia, na qualidade de Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n'1 01/80, com o objetivo de 
examinar a violência urbana, suas causas e conseqUências, convidou-me à 
prestar os esclarecimentos necessários sobre o assunto. 
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A tal respeito, atendendo ao convite formulado, tenho a satisfação de 
confirmar a Vossa Excelência a minha presença, no dia 27 de maio, às 10:00 
horas, oportunidade em que darei aos membros da referida Comissão, mihha 
contribuição no sentido do estudo e análise da matéria. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus pro
testos de consideração e distinguido apreço. - Mário David Andreazza 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O aviso que vem de ser lido serâ 
encaminhado à Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Em conseqüência da licença 
concedida ao Sr. Senador Gastão Mílller, foi conVocado, nos termos do§ li' 
do art. 36 da Constituição, o respectivo suplente, Sr. Valdon Varjão. 

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. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Designo os Srs. Senadores Lo
manto Júnior, Benedito Canelas, Mendes Cariale e José Caixeta, para compo
rem a Comissão que deverá introduzir S. Ex' no plenário, a fim de prestar o 
compromisso regimental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão designada, da entrada em plenário o 
Sr. Valdon VarjãO, Prestando junto à Mesa o seguinte compromisso 
regimental: 

""PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO 
PAIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO 

DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTAR 
A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDtNCJA DO BRASIL." 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Declaro empossado, Senador 
da República, o nobre Sr. Valdon Varjão, que integrará, no Senado, a- repre-
sentação do Estado de Mato Grosso. ~ -

A partir deste momento S. Ex• passará a participar dos trabalhos da Ça-
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a mesa, comunicação que 
será lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lida a seguinte 

Brasília, 5 de maio de 1980. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do dispOstO-no 

art. 79, do Regimento Interno, que, assumindo o exercício da Representação 
do Estado de Mato Grosso, em substituição ao Seilhor Senador Gastão 
MUller, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a banca
da do Partido Popular (PP). 

Atenciosas saudações. Valdon Varejão. 

Nome Parlamentar: Valdon Varejão 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A comunicação lida vai à publi
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

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

A política social do governo tem, no complexo aglomerado dos projetes 
educativos e culturais do Ministério da Educação e Cultura (MEC), uma au
têntica fonte geradora de providências que podem ser, criteriosa e objetiva
mente, realizadas em benefício das regiões atrasadas e dos setores menos fa
vorecidos da população. 

No conjunto daqueles projetes, destacam-se os que o Ministro Eduardo 
Portella aprovou, a 28 de abril de 1980, com a finalidade de transformar ases
colas agrícolas em CentroS de Desenvolvimento Rural, segundo as propostas 
formuladas pela dinâmica Professora Zilma Parente de Barros, Secretária de 
t~' e 29 graus do MEC. 

Devidamente aparelhados e dispondo de técnicos capacitados, os men
cionados Centros de Desem•olvimento Rural levarão ao campo novas tecnolo
gias, simultaneamente com a formação de recursos humanos em nível de l~' 

grau para o setor primário, o aperfeiçoamento e a atualização dos agriculto
res. 

Dentro das prioridades e linhas básicas do III Plano Nacional de Desen
volvimento, voltam-se, agora, os órgãos técnicos do MEC para, através da 
educação rural e em zonas periféricas, realizar uma ofensiva no sentido da re
vitalização das zonas rurais deprimidas do nosso olvidado interior, começan
do, como é óbvio, pela capacitação dos recursos humanos indispensãveis. 

Pretende-se, independentemente de outras medidas a serem implementa
das pelos Ministérios do Interior, da Saúde, do Trabalho, da Previdência So
cial e da Agricultura, aumentar a produtividade no meio rural, estimulando a 
fixação do homem no campo, e melhoi-ar, substancialmente, as condições de 
vida das populações rurais. 

Se a experiência das antigas Escolas Rurais fraCassou, foi, precisamente, 
porque lhes faltou - além de um planejamento realista, da péssima locali
zação em fazendas particulares e da alocação de um mínimo de recursos de 
infra-estrutura - a contribuição insubstituível do elemento humano capaci
tado para o seu eficienfe funcionamento. Essas Escolas Rurais, espalhadas de 
norte a sul do País, encontram-se desativadas e praticamente abandonadas. 

Em boa hora resolveu o Ministro Eduardo Portella, de forma descentra
lizada, utilizando a estrutura das Delegacias Regionais do MEC e voltando
se, precipuamente, para as áreas e setores carentes, reformular, com os Cen
tros de Desenvolvimento Rural, a política até agora predominante, de tentati
vas frustradas e -paliativos Subdimensionados. 

Promovendo a integração das instituições que 3tuarn no meio rural; concen
trando recursos financeiros e materiais; desenvolvendo recursos humanos e, 
sobretudo, associando-se aos demais Ministérios que executam programas 
v:oltados para o interior, as zonas rurais e a periferia dos aglomerados demo
grãficos, o Ministério da Educação e Cultura encontrou, finalmente, o cami
nho certo. 

Ao iilvés das teorizações brilhantes e da obsessão de um urbanismo mo
nopolizador, marchou o MEC para o pragmatismo das soluções adequadas 
às realidades das nossas zonas rurais. Convém relembrar que o êxito integral 
das experiências pioneiras- do Banco do Brasil, ao disseminar centenas de Pos
tos Avançados de Crédito Rural, pelo território nacional, demonstra a exe
qüibilidade dos projetes governamentais quando se integram para uma 
atuação sinérgica e convergente. 

O Ministro Eduardo Portella merece felicitações pela acolhida que pro
porcionou aos Centros de Desenvolvimento Rural. sugeridos pela operosa Pro
fessora Zilma Parente de Barros, possibilitando, com o seu decisivo apoio, 
acelerar a erradicação do pauperismo das populações rurais, através de provi
dências geradoras do incremento da. prodUtiVidade agropecuária. 

A educação rural, associada a programas correlates e complementares 
de melhoria das condições de vida do homem do campo, é uma contribuição 
decisiva do MEC à possibilidade de execução e sucesso integral da política so
cial do Governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, exatamente no âmbito da atuação voltada 
para os problemas sociais e asSistência às populações desassistidas, é que o 
Presidente João Baptista Figueiredo está imprimindo ao seu Governo um 
profundo sentido modernizado r e humanitário; preocupando-se com o desen
volvimento das zonas_ rurais como objetivo prioritário da sua gestão. 

Para esse fim, a cooperação do Ministro Eduardo Portella constitui, 
além de exemplo a ser imitado, uma garantia para o êxito dos empreendimen
tos em andamento. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 
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O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, antes de me ocupar do assunto para o qual me inscrevi, devo 
fazer a leitura de uma retificação: 

Alguns jornais da imprensa nacional emprestaram destaque a um meu 
aparte ao nobre Senador Itamar Franco. quando. procurando eu demonstrar 
que o Governo não era infenso às sugestões válidas da Oposição, cheguei a 
dizer que no affaire pOlítica n-uclear, quando eram i~ tensos os debates no ple
nário desta Casa, sobre O palpitante assunto, principalmente com a volta dos 
Srs. Senadores que estiveram na Alemanha, e, ainda mais. em decorrência de 
modificações técnicas a serem introduzidas na Angra II. em _conversa com 
amigos -inteiramente informal, e não em caráter oficial, é bom que se frise 
-o Sr. Ministro das Minas e Energia chegou a admitir desacelerar um pouco 
os trabalhos em Angra dos Reis. até a complemeQ.tação dos estudos técnicos 
orientados ao imprevisto na Angra II. . ~ 

Não posso afirmar se houve a admitida desaceleração, diante do crono
grama das obras a serem cumpri~as. 

Não me referi no meu aparte que o Governo tivesse desistido da implan
tação da 4" estação, principalmente quando são conhecidas as declarações de 
S. Ex• o Ministro César Cais à imprensa de que, agora, no mês de maio, a alu
dida estação será contratada, o que demonstra a decisão do Governo na im
plantação do programa nuclear brasileiro. 

Quero deixar claro que o Sr. Ministro das Minas e Energia em nenhum 
momento falou em carãter oficial, porque se tivesse de fazêMlo o faria. como 
seria óbvio, através dos canais competentes do seu Ministério.· 

Ademais, por ser suplente de S. Ex" nesta Casa, não estou por ele autori
zado a falar em s~u nome em atos que envolvam o Ministério que superior
mente dirige, tarefa esta a cargo da Liderança, para isto solicitada. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Na última reunião mensal do Conselho DeÜberativo da SUDENE, um 

assunto capitalizou a atenção dos seus componentes: "Os recursos do 
FINOR". 

Neste plenário, vários Srs. Senadores dos EStados Nordestinos jã se 
preocuparam com o· problema que mais ainda descapitaliza o jã descapitaliza
do orgão estadual a quem foi entregue a Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste. 

No orçamento do ano pretérito do aludido organismo, a verba global do 
Fundo Industrial do Nordeste - FINOR, chegou a uma quantia razoável, 
quase 14 bilhões de cruzeiros,que, de certa maneira, se não foi a desejfl,da, não 
comprometeu os programas previstos para o_- setor industrial da região. 

Já para o ano de 1980, quando se esperava um reforço da verba anterior, 
eis que, para surpresa de todos, o corte da Secretaria de Planejamento veio 
implacável! Apenas 11 bilhões de cruzeiros, uma diminuição, portanto, de 3 
bilhões. " 

A reação dos governadores_ e dos parlamentares foi incontineriti, apelan
do para o eminente Presiderite da República; para não permitir a concreti
zação de tratamento tão cruento como o que vinha de ser planejado pela SE-
PLAN. " 

Vozes de protesto se fizeram ouvir no Congresso Nacional e, já agora, no 
plenário da SUDENE, quando os griveniadores, sem exceção, segundo a im
prensa fortalezense, criticã.i'am a econOmia· forçada; sobretudo porque não 
era de se esperar diferença tão vultosa, cerca de 9 bilhões de cruzeiros, entre a 
proposta governamental e a que constavà dos cálculos da SUDENE: 16 bi-
lhões de cruzeiros. · 

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

Q.SR. ALMIR PINTO (PÓS- CE)-,-: l'.ois não. 

"O Sr. Mauro Benevides (PMOB- CE) -Nobre Senador Almir Pinto, 
V~ ·Ex• faZ muito 'bCm 'em tr8.zer a -debate nesta Casa o problema relaciomldo 
co~ o orçamento do FINOR. E V. Ex• o faz após o decurso, exa~amente, de 
um mês da divulgação, no Diálio Oficial da. União do orçamento cOm esse 
quantita.tiv? irrisório contra q qual se insu~gé~ todos 'os segmerÍtos- da OPi
nião pública cearense. Veja· v. Ex•, nobre Seuádor, que 30 dias depois, nãO foi 
adotada nenhuma providência d? _G~verno, _p~ra recompor aqueles dados, 
aqueles números, que se tornaram_ acintosôs- diante dos nossos anseios de de~ 
senVolvin'lerito. Nesse ~paço de tempo se re~st~ou, inclus.iVe, uma· declaração 
incisiva do MinistrO do Interior, o Sr. Mário Andreazza, em Fortaleza, asse
gurando que a dotação de li bilhões, 840 milhões seria acrescido de mais 4 bi
lhões, quantia, também, reConhecidamente insuficiente. Mas mesmo essa 
quantia insuficiente ainda não se a, incorporou ao orçamento. do FINO R. V. 
Ex•, com muita atualidade, traz novamente a debate, neste Plenârio, esse gra
ve problema para a Região Nordestina._ Vamos ver se agora as autoridades da 
área ~o~<?mica e, mais que elas, o próprio Présidente da República, enfim, o 

Governo, adote providências paraatuali_zar e{ISe orçamento, aplicando a de
fasagem inflacionária sobre o orçamento do exercício encerrado; aí nós che
garíamos pelo menos a 24 bilhões de cruzeiros, importância que se situaria 
muito aquém daquela postulada pelo Superintendente da SUDENE, Dr. 
Walfrido Salrnito. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•. 
Continuando, Sr. Presidente, mes_mo J~vando em conta a promessa do 

Ministro Mário Andreazza de aumentar para 16 bilhões de cruzeiros, descon
tada uma reserva técnica de 1,8 bilhão inutilizãvel sem licença do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, mesl:no assim, ainda: persist!rá Um déficit em 
relação às necessidades da SUDENE, incluído o item _ao financiamento de 
projetas aprovados. 

Mas, Srs. Senadores, pelo que Ii no editorial do jornal O Povo de Fortale
za, a insatiSfação não se cingiu ã.penâs aos gOv~rriadore's do .. esvaziado Con
selho Deliberativo" vez que ainda se fez ouvir o depoimento do General Co
mandante do I Grupamento de Engenharia, sediado na Paraíba, que, segun
do o editorialista, 

"denunciou a paralisação de obras rodoviárias, de açudagem e 
perfuração de poços, em virtude do corte sistemático de recursos a 
elas destinados." 

"Esta denúncia focaliza fato concreto, não sendo apenas, uma 
ilação que se tira da escassez de recursos". 

Este o quadro que se afigura para a economia nordestina, que terá de en
frentar, com supremo sacrificio;-niais uma seca, à maneira de como o fez, du
rante todo o transcurso de 1979. 

A confiança do Nordeste está toda ela depo-sitada no Presidente da Re
pública, que reconhecemos estar a braços com mil dificuldades para atender 
como o próprio jornalista reconhece- e nós, também, reconhecemos- "às 
despesas ·que lhe competem, tanto as que são normais, quanto as que surgem 
em carãter de emergência." 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não, nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE):._ Nobre Senador Almir Pinto, o assunto 
que V. Ex• traz à baila é da maior importância. O OrÇãmento do FINO R, 
para 1979, foi realmeilte de 13 bilhõeS de cruzeiros, mas esse orçamento teve 
sua receita composta não apenas pelã 'arrC:cadação normal do Fundo, que 
atingiu cerca de 7,5 bilhõe-s de cluzeiros, mas por uma ajuda do Governo Fe
deral de I ,5 bilhão, e ainda por recursos provenienteS de um empréstimo de 
100 milhões de dólares por mim realizado quando ainda era Superintendente 
da SUDENE. Essa a razão pela qual aquele orçamento atingiu o montante de 
13 bilhões de cruzeiros. A receita normal do FINOR, entretantot é bem me
nor. Para eSte ano de 1980, ela certamente não ultrapassará os lO bilhões de 
cruzeiros. O Governo,--porém, vai complementá-lo com recursos da União, 
da ordem de .6 bilhões de cruzeiros .. 

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

O Sr. José Lins (PDS- CE)- EXatàmente. o"orçamento publicado foi 
de_I 1,8 bilhões, mas através de gestões procedidas pela bancada do Nordeste, 
principalmente do Ceará e- de Pernambuco, o Goverrio elévou o seu teto para 
16 bilhões de cruzeiros, complementando-o com cerca de 7 bilhões oriundos 
do orçamento da União·. Deverhos, ·aliás, soffiar á este montante os recursos 
do IBDF qUe deverão, obiigatoriamente, ser aplícâ.dos na região, represen
tando 30% do orçamento do FISET reflorestamento ... 

O SR."ALMIR PiNTO (PDS- CE) -"Para o reflorestamento. 

O Sr. José Lins.(PDS :..:._CE)~ ... "o que elevárâ as aplicações" no Nor: 
deste em mais ,cerca de 4 bilhões. Qu_a~tç. _ aos OU;tros. progiamas, o 
POLONORDESTE teve um aumento de" cerca de 150% com relação ao ano 
passado, enquanto. o aumento do Projeto_ Se_rtanejo dtega a cerca de 200%. 
Há de certo um esforço do Governo no sentido de melhorar as verbas do 
Nordeste. Isso porém não n<?s desobriga de tentar elevar ainda mais esses re
cursos e prinCipalmente o orçamento do Fundo de IÍlvestimento do Noideste. 
Eram essas as explicações que. queria dar a V. ~X". 

O SR ALMIR PINTO (PDS - CE) - Agradeço a V. Ex•, e quanto a 
esté} última. parte, nobre Senador José Lins, não tenho a menor dúvida sobre a 
atuaçãO. do Ministro Andre:azza, porque no ano passado ele demonstrou, na 
verdade, ser um Ministro operoso, dinâmico, e que deu aquela assistência que 
todos- nós nordestinos aplaudimos, porque favoreceu por demais a região 
nordestina, bastando para isso dize~~s~ q.ue fez tudo S. Ex• para prender o 
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homem ao seu verdadeiro habitat, dando-lhe trabalho mesmo nas fazendas e 
nos sítios. 

Mas, quanto à outra informação, se eu bem pude apreender, V. Ex' fa
lou do orçamento do FINO R para este ano, que seria de ... 

O Sr José Lins (PDS - CE)- A receita proveniente dos incentivos fis
cais, para esta ano, estaria em cerca de 10 bilhões. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Perfeito. Então, eu pergunto: es
ses 6 bilhões já são dentro daquela prorne~s~ que o Ministro Andreazza assu
miu, perante o colegiado, na última reunião, lã em Recife? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- É verdade, o primeiro o;ç'ã·mento foi de 
I !,8 ... 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- EÜ ainda não tinha lido sua efe
livação. Mas não era de estranhar. porque foi um compromisso_ formal que 
S. Ex• o Ministro Mário Andreazza, e S. Ex• jamais seria leviano em assumir 
o compromisso de uma coisa que não pudesse executar. Por conseguinte, jã a 
estas horas, acredito que o N ardeste, e, as indústrias nordestinas jã estão 
mais tranqUilas, porque o seu orçamento do FINO R jã foi aumentado. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Quero me solidarizar com V. Ex•, o 
Nordeste, que precisa cada vez mais de recursos para desenvolver os seus pro
gramas. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - V. Ex•, como bom cearense, 
não poderia deixar de ser um bom nordestino. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Nobre Senador Almir Pinto, talvez 
que v. Ex• vai receber pela primeira vez a solícitaçãõ <jUe ora vou formUlar: é 
que desejo congratular~me, por intermédio de V. Ex•, com o Senador José 
Uns e, conseqOentemente, com a nossa região, o Nordeste, porque jamais su
pus que estivéssemos numa situação tão boa, dispondo de tantos recursos 
para aplicar em 1980, como demonstrou o eminente Senador José Lins, no 
quadro que acaba de pintar em cores tão cor-de-rosa. O que sei, o que co
nheço do Nordeste é exatamente o contrário, e ainda mais com aS perspectivas 
da terrível seca molhada que nós tememos em 1980 e para a qual, inclusive,jã 
tive oportunidade de pedir a atenção do Ministro Mário Andreazza. Mas, o 
que desejo também é aproveitar a informação de V. Ex' relativa ao pronun
ciamento feíto pelo eminente Comandante" -dci }9 Batalhão de Engenharia e 
Construção da Paraíba. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Foi transcrito no jornal 0 Povo, 
de Fortaleza. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Nós temos no Piauí o 2• e o 3' Bata
lhões de Construção. 

O SR. ALMIR PINTO( PDS- CE)- É o General Comandante do Pri-
meiro GnipairientO.- --- · 

O SR. HEL VIDIO NUNES (PDS- PI)- E nós temos, no Piauí, o Se
gundo Batãlhão sediado em Teresina, e o Terceiro sediado em Picos, subordi
nados ao Primeiro Grupamento. E estes dois batalhões de construção estão, 
praticamente, pelos menos hã dois anos, sem missão a cumprir. O Segundo 
BEC. para não ficar inteiramente inativo, está trabalhando no interior do 
Maranhão, jã nas proximidades do Pará. E o Terceiro BEC, sediado ·em Pi-

. cos. está trabalhando no interior do Ceará. Então, seria a oportunidade de , 
pedirmos a atenção dos órgãos competentes para fazerem alocação de recur,.· 

. sos~ ou pelo menos destacarem uma pequena parte desses recursos, de que 
nos fala o .Senador José Lins, e· colocar à disposição desses batalhões, para 
que eles continuem, em Teresina e em Picos, a fazer aquilo que fizeram em 
passado recente, em beneficio do desenvolvimento da nossa Região·; 

O SR. ALMIR PINTO( PDS- CE)- Agradeço a V. Ex•, e o Senador 
José_ Lins, peto que vejo, já se apresta para me solicitar um aparte, talv~z. c·m 
resposta ao pronunciamento de V. Ex'. 

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

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

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, compreen
do as angústias do nobre Senador Helvídio Nunes. Entendo as preocu
pações de S. Ex• que são de todos nós. Mas acho que o reconhecimento da 
necessidade de maiores ajudas, ao Nordeste, não impede que reconheçamos o 
que já vem sendo feito. É um princípio de simples justiça. Por outro lado te
mos que reconhecer que o trabalho dos Senadores, principalmente do Ceará e 

de Pernambuco, e de nossos Deputados em prol do FINOR, foi um trabalho 
extraordinário. Afinal de contas, essses homens tudo têm feito para elevar as 
quotas de recursos para a nossa região. Quanto ao POLONORDESTE, as 
aplicações no ano passadq foram de cerca de 4 e meio bilhões. Este ano elas se 
elevarão, nobre Senador, a mais de 10 bilhões. O Sertanejo aplicou. no ano 
passado, cerca de 700 milhões em crédito, e apenas cerca de 600 milhões a 
fundo perdi~o. Este ano, aplicará 1 e meio bilhão a fundo perdido e 2 bilhões 
e 600 milhões na área de crédito. Essas infornl.ações eu as trago aqui não ad
mitindo tais recursos como suficientes, mas porque elas ajudam a melhor 
compreender o que está se passando com o nosso trabalho em fayor da Re~ 
gião. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Muito obragado a V. Ex• 
A verdade ê que S. Ex' o Senhor Presidente da República tem se mostra

do muito sensível aos problemas do Nordeste, afirmando em repetidas oca
siões que os recucsos previstos para atender região mais sofrida do País têm 
prioridade na sua liberação. 

O importante que agora se nos afigura é o primeiro magistrado da 
Nação não permitir a redução de tais recursos, principalmente nesse transe 
difícil porque vem passando todo o Nordeste, com a sua economia camba
leante, não resistindo as restrições financeiras que lhe impuseram, como no 
caso do FINOR. 

Não é empobrecendo os Estados e pauperizando os Muniçípios do Nor
deste que o País se safará da galopante inflação que aí está. 

Pelo contrário; deve-se-lhes dar condições para produzirem e participa
rem da luta antiinflacionâria na qual todos estamos envolvidos, visando o 
bem-estar de todos e não s6 de alguns. 

Acredita o articulista que para enfrentar os murmúrios queixosos da 
União cumpre, por parte dos Governadores, das lideranças políticas regio
nais e da própria SUDENE, esforço redobrado, certos de que: "a batalha é 
dificil, mas existe munição para travá-la." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o corte que a SEPLAN acabou de impor 
ao FINOR - com deplorável influência no setor industrial do Nordeste, 
associa-se à desventura de mais uma terrível estiagem que novamente se abate 
sobre a região, sem que lhe fosse possível se refazer dos danos de 1979, quan
do a agropecuária sofreu a dramática conseqUência oriunda da escassez de 
chuvas. 

A 3.ção do Ministro do Pla_nejamento contrasta com a do seu colega do 
Interior, que com os meios financeiros que são postos à sua disposição, exerce 
uma política de amparo à economia nordestina, propiciando-a, mesmo em 
meio a· estiagem, uma infra-estrutura agrfcola que nas époc'as invernosas, 
muito poderão produzir para desafogo do quadro inflacionário em que vive
mos mergulhados. 

Assustam - a nós. nordestinos - Sr. Presidente e Srs. Senadores, as 
notíciãs que nos ·chegam dos nossos Estados, todas elas nos dando um quadro 
estarrecedor da aflitiva situação das populações sertanejas, rilais uma vez, er-
rantes pelo mundo a fora, em busca de trabalho e alimento~ ___ -.. 

Os jornais noticiam ondas famintas s3.qU.ea~do cid~QêS para não morre
rem de .fome. B na verdade, Sr. Presidente, um quadro dantesco que a todos 
comove. 

A imprensa.cearense_divulga_que a seca estâ caracte~izada cm vários mu
nicípios -·e pOr- estranho que pareça, o ubertoso vale do Cariri aptesenta-se 

ceemo o mais castigado pela estiagem. Hâ 55 dias que não cai uma gota d'água 
na região, e os prejufzos na lavoura são incalculáveis. 

É o Secretário--de Agricultura do Estado que,- depois de uma visita que 
fez a 16 municípios, chegou à triste constatação de que da cultura do milhojã 
foram perdidos 80.%, o mesmo- acontecendo Com< o arroz e o feijão. Sugere o 
titular daquela' Pasta' ao· Governador do Estado diligen'ciar junto ao Governo 
Central, para -o retorno·do programa de emergência que foi poSto em prãhica 
no ano pretérito. 

Ê triste ver perdida toda uma plantação que custou o suor-do rosto- e o~ 
dispêndio de _parcas economias! · ' 

Como,- Sr. Presidtnte, se transformar a fisionomiâ ecológica do Nor
deste? 

IncJuo~ neste meu modesto pronunciamento •. um editorial do jornal .O 
Povo - caril o seguinte título, Estudos Climatológicos, qUe pOderão com o 
apoio do Governo Federal serem executados no Nordeste. 

ESTUDOS CLIMATOLÓGI.COS. 

Louvável e oportuna a iniciativa do Deputado Diogenes No
gueira em solicitar ao Presidente da Assembléia Legislativa, Sr. 
Aquiles Peres Mota, que promova contato com o Centro Técnico 
Aeroespacial de São José dos Campos, tendo em vista trazer a For-
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taleza especialistas daquele Centro que realizam estudos sobre 
problemas climatológicos no Nordeste. 

Os estudos, lembrou o representante jaguaribano, realizam-se 
desde 1971, e objetivam obter modificações climáticas e regularizar 
as precipitações pluviais na Região. O Cearâ é o único Estado que 
conta com uma organização destinada a promover tais estudos e a 
estimulação artificial da atmosfera para a produção de chuvas. No 
entanto, parece estar inteiramente por fora do que a CTA vem fa
zendo em colaboração com a SUDENE. 

Já temos dito o que pensamos desta situação. O Ceará deu um 
passo à frente, ao instituir a FUNCEME, e imediatamente estacio
nou no tempo. O Governo foi infeliz na mobilização dos recursos 
humanos necessãrios à condução da Fundação para um terreno ver
dadeiramente científico. Têm prevalecido critérios políticos, que leva
ram a FUNCEME a uma extrema burocratização, à perda de tuta
no científico e ao -isolamento. 

Uma das grandes conquistas do antigo grupo do Prof. João 
Ramos foi conSegUk que a opinião pública, incluindo o trabalhador 
do roçado, acreditasse em chuva artificial. Bem avaliada, esta con
quista foi um salto cultural impressionante quase incrível, conside
rando que aqui mesmo em Fortaleza e outras metrópoles ainda exis
te quem duvide que o homem tenha chegado à Lua. Infelizmente, 
esta conquista ameaça perder-se, porque uma névoa de descrença 
começa a baixar sobre as atividades de nucleação. 

A primeira coisa que se precisa providenciar aqui é romper o 
isolamento e colocar-nos em cantata com o que se vem fazendo no 
Brasil e no mundo neste campo. Em matéria de Ciência nada é 
possível sem o intercâmbio de idéias e de experiências. A proposição 
do Sr. DiOgeõCs, portanto, merece apoio, ademais porque nos per
mitirá saber se o tratamento científico do problema da seca está sen
do encarado como deve. Esperemos, pois, que os técnicos sejam 
convidados e compareçam para esclarecer esta matéria de grande re
levância. 

Este o pronunciamento que desejava fazer nesta sessão do Senado _Fede-
ral. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador_ Mauro Benevides, na condição de Lider do Partido. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte ~dis· 
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Todos os segmentos da opinião pública cearense acham-se seriamente 
preocupados com as repercussões da greve dos estudantes da Universidade de 
Fortaleza, que se arrasta já hâ quase dois meses sem que se tenha chegado, até 
agora, ao deslinde da rumorosa pendência. 

o aumento da anuidade, determinado pela Reitoria da UNIFOR, dentro 
dos percentuais autorizados pelo Conselho Federal de Educação, gerou in
conformismo no seio de ponderâvel parcela da massa estudantil que não dis
põe de condições finanCeiras par-a suportar o ônus decorrente da majoração 
estipulada. 

Gestões entre os responsáVeis pela Fundação Educacional Edson Quei
roz- mantenedora da Universidade- e as lideranças acadêmicas foram su
cessivamente levadas a efeito, mantendo-se, porém, o impasse, que assume, 
no momento, contornos de inquietante insuperabilidade. 

O próprio Cardeal Aloísio Lorscheider, com a insuspeição que o seu 
magnífico trabalho pastoral lhe confere, vem aluando como mediador, des
pendendo esforços para que seja obtida uma fórmula de entendimento capaz 
de assegurar o retorno à normalidade daquela conceituada Universidade, que 
jã tem contribuído in.estimavelmente para impulsionar o desenvolvimento 
educacional do meu Estado. 

Com uma matrícula de cerca de 11 mil alunos, a UNIFOR _impôs-se à 
admiração dos círculos culturais e científicos do Nordeste, atingindo padrões 
pedagógicos que a sitUirii. -entre as melhores do País, ml faiXa do ensino parti
cular. 

Em razão disso, registra.:se um empenho de todas as correntes de pensa
mento do Ceará, no sentido de que chegue ao seu término o movimento ence
tado pelos universitárioS, Com· a C:Oinpatibilização das reivindicações básicas 
por eles defendidas e os interesses da UNIFOR, cuja Direção alega a impossi
bilidade de reduzir a respectiva- ariliiâade, sob pena de enfrentar significativo 
desequilíbrio orçamentário, superior a 5 milhões, somente no 1 t» semestre. 

Durante a prolongada paralisação das aulas- iniciada, ainda em março 
-todas as modalidades de composição foram sugeridas no âmbito estadual, 
permanecendo, contudo, o litfgio, que paSs-ou a revestir-se de aspectos mais 

preocupantes, em conseqüência de uma greve de fome, a que se entregaram 
oito alunos dos vários cursos que ali funcionam. 

Desde a última terça-feira, Sr. Presidente, senadores e deputados que se 
deslocaram até a Capital cearense foram procurados por professores e alunos 
da UNIFOR, desejosos de que, num trabalho coordenado, se chegasse, afi
nal, a uma solução de alto nível, har,monjzando-se os legítimos interesses das 
duas partes. 

O próprio Presidente da Cãma.ra dos Deputados, Flávio Portela 
~arcilio, recebeu uma exposição de motivos do corpo docente da Universi· 
dade de Fortaleza, na qual é pleiteada uma imediata ação conjugada da ban~ 
cada federal do Ceará no Congresso, do Governo Estadual e de todos os ór
gãos de representação política e comunitária, para que se consiga do Poder 
Executivo da União e do Estado a 

••ajuda dos Governos sob a forma de subsídio ou complemen
tação do custo do crédito, o que ocorre por parte da Administração 
Federal relativamente a outras unidades particulares de ensino uni
versitário do País, dada a carência de recursos inerentes ao setor". 

Em torno dessa oportuna sugestão, concentrar-se-á imediata e decidida~ 
mente a articulação das nossas bancadas nesta e na outra Casa do Congresso, 
buscando sensibilizar o Ministro da Educação. Professor Eduardo Portella e 
o Presidente João Figueiredo, aos quais, desde já, dirijo, no meu nome- e 
espero poder igualmente fazê-lo com apoio dos eminentes colegas Almir Pin
to e José Lins- apelo veemente, no sentido de que propiciem, com a maior 
urgência, o acolhimento da postulação, viabilizando-a no menor espaço de 
tempo possível. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com o maior prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Mauro Benevides, tenho 
acompanhado a situação da greve dos estudantes do Cear:â e, de modo parti
cular, a atuação de S. Rem• Dom Aloísio Lorscheiter, cujo equilíbrio, dedi
cação e desvelo têm sido admiráveis. Nesse incidente os esforços feitos pelas 
lideranças políticas, religiosas e governamentais do Cearâ, praticamente não 
têm sido a merecida acolhida das partes. Infelizmente, V. Ex• sabe que alguns 
parlamentares, com objetivos facilmente reconhecíveis, não têm cooperado 
para que a greve siga sua marcha natural de interesses legítimos até uma so
lução do problema que realmente tanto tem angustiado a família cearense. A 
Universidade é particular. O aumento por ela cobrado foi limitado à estrita 
recomendação dos órgãos competentes, que está aliás longe de atingir os pró
prios índices de inflação verificados no ano passado. Os estudantes têm, em 
cerca de 60%, o apoio do Crédito Educativo, que, evidentemente, ajuda os es
tudantes mais pobres no pagamento de suas anuidades. De qualquer modo, 
coloco-me ao lado de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, para que a 
bançada do Ceará em uníssono, procure, junto às autoridades, uma solução 
para resolver esse impasse que nos preocupa a nós todos, com sérios prejuízos 
para os estudantes e para a nossa comunidade. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Agradeço a manifes· 
tação de V. Ex•, nobre Senador José Lins, sobretudo pela sua disposição, 
como homem público e com a responsabilidade de representar a comunidade 
cearense, lutar, de todas as formas, para que se dirima essa pendência e possa
mos, então, assistir à normalidade da Universidade de Fortaleza, que abriga, 
como jã disse, cerca de ll mil estudantes. Já agora existe a perspectiva de soli
dariedade da Universidade Federal, o que transformaria a vida de nossa cida
de, afligindo ainda ritais os seus habitantes. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte, em i· 
nente Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com prazer, nobre Se· 
nadar Lázaro Barboza. 

O Sr: Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Eminente Senador Mauro Be· 
rieVides, estou ouvindo com atenção o discurso de V. Ex•, dando conhecimen
to ao Senado e à Nação da gravidade do problema gerado no Ceará com o 
aumento das anuidades escolares, fazendo com que o estudantado universi
tário entrasse em greve e acabasse criando, naquele Estado, essa situação de 
preocupação para os homens públicos e para toda a comunidade cearense. 
Enquanto acompanhava o lúcido discurso de V. Ex•, eu me lembrava de que 
no meu Estado de Goiás também está ocorrendo praticamente o mesmo fato. 
A Universidade Católica, por sinal a minha Universidade, pois nela que pude 
concluir um curso superior, não teve outro meio senão ampliar, também desM 
mesuradamente, as suas anuidades, já que vem enfrentando, ano a ano, defiM 
dt~ cada vez maiores. Ágora, ~situação em Goiâs é praticamente de calami-
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dade. É importante salientar que normalmente o estudante que busca a Uni
versidade Católica de Goiãs é aquele mais desprovido de recursos, porque 
essa Universidade oferece inúmeros cursos ri:() período noturno. o que não 
corre na Universidade Federal. Então, aqueles operários, trabalhadores, do
mésticos, funcionários do comércio e da indústria vêem na Universidade Ca
tólica a única possibilidade de fazer um curso superior. Com o aurilento das 
anuidades, isso vem·se tornando um ônus impossível de ser suportado pela 
classe estudantil que ali procura abrilhantar o espírito, abeberando cultura. 
Já inúmeras vezes o Reitor da Universidade Católica de Goiâs- o Padre Pe
reira, o Sr. Arcebispo Metropolitano de Goiânia- Dom Fernando, e políti
cos têm também recorrido ao Sr. Ministro da Educação, procurando fazer 
com que as autoridades federais dêem atenção maior a esse problema, que lã 
também é de suma gravidade. Faço votos, eminente Senador, que o problema 
do Ceará seja resolvido, que o Sr. Ministro da Educação e o Senhor Presiden
te da República olhem para o problema do Ceará e. resolvendo-o, resolvam 
também o problema do Estado de Goiás, que i\ tão grave quanto o problema 
cearense, que nesta hora preocupa V. Ex• e preocupa o Senado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Expresso a V. Ex•, 
nobre Senador Lãzaro Barboza, os meus agradecimentos pela sua manifes
tação, sobretudo pe1os preciosos dados que ajunta ao meu pronunciamento, 
em torno da realidade universitária do seu Estado, o glorioso Estado de 
Goiás. Queira- Deus que esse problema agora suscitado possa levar, efetiva
mente, o Governo Federal a encarar com a maior seriedade essa questão, 
deslindando-a no menor espaço de tempo possível. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Mostrando-se receptivos- o Senhor Presidente da República e o Minis

tro Eduardo Portella- e é isso o que confiantemente; esperamos- a essa rei
vindicação de inquestionável justeza, terão eles prestados patriótica colabo
ração para solucionar a chamada ucríse da UNIFOR~\ que angustia todas as 
camadas da população cearense. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao ensejo das festividades do "'"Dia das Comunicações", quando o Brasil 
agradecido evoca, atravês de seu glorioso Exército, a figura ímpar do seu Pa
trono, o Marechal Candido Mariano da Silva Rondon, também, como filho 
de uma área que lhe deve gratidão, desejo homenageã-lo nesta sua data. 

Permitam, antes, num pequeno exórdio, mergulhar nesse assunto como 
uma forma gratificante para valorizar as minhas relembranças. 

O desejo de se comunicar sempre fez parte das cotigações do ser huma
no, desde o momento em que surgiu na face da terra. 

Os mais variadOs sis-temas foram utílizãdos; o som oral, mímicas, gestos 
com o corpo, assobios~ figuras, sinais com objeto:;, desenhos, pinturas. o alfa
beto grafado nas pedras e nos papiros, a imprensa depois que Gutemberg des
cobriu a máquina iinpressora (o prelo), sinais cbni bandeiras, a telegrafia de 
Morse e Marconi levando à grande distância o pensamerito humano, o telefo
ne, o rádio, a TV, o telex, o sistema eletrónico e finalmente o satélite artificial 
de telecomunicações espaciais. -E~-de etapa em etapa a humanidade foi con
quistando e aprimorando a forma prática e mais râpida de comunicar-se até a 
sofisticada de nossos dias. 

Efetivament6, a comunicação moderna tem sido o fato r positivo de apro
ximar os povos. E o Brasil, pela sua ârea territorial, antes de se interligar atra
vés de rodovias pela impossibilidade de executar projeto dessa natureza, op
tou pela telegráfica e com sucesso, se consideradas as dificuldades da época. 
Dessa maneira, as populações mais distantes, como da Amazônia, foram be
neficiadas por esse sistema, outrora feito somente por via fluvial. E esse inusi
tado interesse foi-despertado com o nascer da República, quãndo o Gene
ralíssimo Deodoro da Fonseca e seu Ministro da GuP.rra, o Marechal Floria
no Peixoto, preocupados com a segurança do teiTitório pâtrio, idealizaram a 
ligação da antiga Capital (Rio de Janeiro) com os demais Estados. E sem per
da de tempo procuraram materializar a idéia através de comissões militares 
que se encarregariam desse dificil mister, tendo a primeira Comissão ficado a 
cargo do bravo Major Gomes Carneiro, a quem rC:rido_ o meu preito de home
nagem inclusive pela acertada escolha do jovem Tenente Candido Mariano 
da Silva Rondon como seu auxiliar nessa árdua tarefa. E Rondon exultou de 
contentamento, porque assim iria tornar realidãde -um sonho alimentado des
de sua matrícula na Escola Militar, aos 18 anos, de construir uma linha tele
gráfica que ligasse sua capital às demais localidades do grande Estado de 
Mato Grosso. 

Assim sonha·ra e o destino lhe reservou essa incumbência das mais difí~ 
ceis, numa época de um Brasil incipiente c que ainda caminhava com seus 

passos trôpegos. Rondon com o seu pendor patriótico não mediu esforços no 
sentido de corresponder à alta confiança; penetrou a selva ínvia para executar 
a obra de integração, assentando os postes e estendendo os fios. Na primeira 
etapa, sob o comando do Major Gomes Carneiro, conseguiu estender, em tre~ 
ze meses, a linha de Cuiabá a Araguaiana, numa distância de 514 quilôme~ 
tros. 

Pelos seus méritos profissionais é nomeado "Chefe de Distrito e lnspetor 
Permanente dos destacamentos militares situados ao longo da linha telegráfi
ca". A sua fama correu o Brasil não apenas como o sertanista incomparável, 
mas também pelo amor aos silvícolas, aos quais dedicou todo o seu carinho e 
proteção, pois sabia reunir a sua bondade, a sua competência profissional e a 
sua disciplina e dentro daquele espírito de Beethoven .. não conheço outro si .. 
nal de superioridade além da bondade". 

E Rondon é chamado em seguida pelo Marechal Malet, Ministro da 
Guerra, para executar as obras de uma rede telegráfica às fronteiras do Para
guai e da Bolívia, a Cuiabá e ao Rio de Janeiro, num total de 1.746.813 me
tros de fios telegráficos assentados entre os anos de 1900 a 1906. 

Mas, Rondon não teve tempo de repousar. APós essa ingente tarefa, 
quando o Brasil também tinha concluído o Tratado de Petropólis- o doeu~ 
menta jurídico que reforçou a vitória das armas. dando ao Acre a identidade 
brasileira- houve necessidade de se integrar aquela área à rede telegráfica. E 
ao Presidente Afonso Pena, ao lhe perguntar se "acha pos .. ivel realizar isso?" 
Rondon com a firmeza de sua conduta de brioso militar respondeu que "para 
ser possível basta querer ... E os trabalhos, iniciados a 7 de julho de 1907, fica
ram concluídos a 19 de janeiro de 1915, com a extensão de três mil quilôme~ 
tros de fios entre o Acre e a antiga C3pital Federall Para se avaliar o devota
mento de Rondon a esse gíiantesco trabalho, se ••contados os momentos de 
folga que ele e seus companheiros tiveram nessa jornada heróica, não chega
remos a obter um mês". 

E vale destacar que ~·nessa obra de tão vastas proporções e tão fecundos 
resultados para a nossa Pâtria, Rondon, alêm de abrir picadas largas para a 
construção das linhas telegráficas, margeou-as de uma estrada de rodagem de 
seis metros de largura. Nos rios cortados por essa estrada, uma balsa permite· 
a travessia para o outro lado. 

Em muitos lugares, ao lado da estrada, Rondon providenciou para que 
se tivessem plantações e se criasse gado. 

Foram vinte e cinco as estações telegráficas construídas nesse percurso, 
cada estação provida de moradia para os funcionários~ e muitas delas tendo 
ao lado uma escola para os índios. 

Somadas todas as distâncias que os trabalhadores de Rondon, com ele à 
frente, percorreram nesse empreendimento, chegamos ao total de 50.000 qui
lômetros, ou seja mais do que a volta ao globo terrestre". 

Rondon, pelos trabalhos desenvolvidos, alêm de sertanista, foi adminis
trador e cientista, porque se dedicou ao estudo da nossa flora, zoologia e mi
neralogia; e a essas qualidades pode-se acrescentar a de Apóstolo, pela sua 
conduta em relação aos índios, aos quais se dedicou cristamente, reafirmada 
através da sua divisa umorrer, se· preciso for, matar nunca", que lhe valeu a 
admiração do Brasil e do mundo jnteiro! 

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

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, o pronunciamen· 
to de V. Ex• exalta uma das figuras mais notáveis deste País, que se inclui me
recidamente na galeria dos heróis nacionais, o Marechal Rondon, Patrono 
das Comunicações. É um pronunciamento oportuno, porque V. Ex• o faz no 
dia em que se comemora o 109 aniversário de criação do Ministério das CO
municações, se"tor no qual se realizou, neste Pais, uma obra admirável depois 
de 1964. Nós somos filhos de dois Estados da Amazônia que estão em po
sições opostas, a parte oriental e parte ocidental, e sabemos como essa imensa 
área foi, hoje, completamente dominada por um sistema eficiente de comuni
cação com microondas e tropodifusão, de ta] maneira que podemos, não só 
das capitais dos nossos Estados, mas das cidades pequenas do interior do Pa
rá, atravês dos sistemas DDD e DDI, entrar em contato com o resto do Brasil 
e outros países do mundo. Portanto, as palavras de V. Ex•, exaltando Ron· 
don, no qual se centram todas as nossas homenagens nesta data, merecem o 
aplauso integral do Senado Federal. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Não hâ dúvida alguma, Se· 
nadar Aloysio Chaves, de que a obra de Rondon ainda não foi verdadeira
mente escrita, se considerarmos as grandes dificuldades que teve de ultrapas
sar para integrar naquele tempo, sem a tecnologia de hoje, este País continen· 
taL Muito obrigado a V. Ex• 
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Continuo, Sr. Presidente: 
E Roquette-Pinto. em 1917, disse que Rondon ~'abriu à ciência um cam

po enorme de verificações e descobertas; à indústria, todas as riquezas das 
florestas seculares. Soube coroar sua atividade, estendendo o fio telegráfico 
- que os parecís chamam ulingua de Mariano.,, cm homenagem ao seu gran
de amigo- entre pontos extremos de sua Pátria, que ligou por uma gigantes
ca estrada de rodagem". 

E seu exemplo de um labor fecundo contagiou seus patrícios. Por isso, 
sua obra não parou graças ao respaldo dos seus seguidores, tendo, porém, al
cançado o seu ponto mais alto nos Governos Revolucionãrios, que desenvol
veram e consolidaram os serviços de comunicação em todo o território pá
trio, dentro da avançada tecnologia. 

Das mais justas as comemorações deste dia, em homenagem a esse brasi
leiro nascido em Mato Grosso que honrou e dignificou a Pátria, "dando tudo 
de si, sem pensar em si", haveria, no julgamento de seus pósteros, de receber 
o galardão do reconhecimento como o Patrono das Comunicações do glorio
so Exército de Caxias e ao qual podemos também adicionar o de Cons_trutor 
da Pâtrial 

Concluo, dizendo: honra e glória ao imortal Rondon, com as minhas 
congratulações aos Exm'?s Srs. Ministros do Exército, General Walter Pires, e 
o das Comunicações, Haroldo de Mattos. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.' 

Adalberto Sena -José Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Car
reira- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Henrique de La Rocque
José Sarney- Alberto Silva- Luiz Cavalcante- Dirceu Cardoso- João 
Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Valdon VarjãO- Pedro 
Pedrossian- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Paulo Brossard --Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Pre
feito do Município de São Paulo, o Ofício n• S/13, de 1980 (n• 137/80, na ori
gem), solicitando, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, autori
zação do Senado Federal a fim de que aquela Prefeitura possa realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta nli
Ihões de dólares americanos), para os fins que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho)- Sobre i niesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

B lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 123, DE 1980 

Requeremos que o Senado Federal, pela inserção em ata de um voto de 
profundo pesar, se associe à consternação do nobre povo da Iugoslâvia, por 
motivo do recente falecimento de sua Excelência o Marec~al Josip Broz Tito, 
Presidente daquele País. 

Requeremos, ainda, que, por intermédio do Ministério das Relações Ex
teriores, se dê conhecimento dessa manifestação ao Governo Iugoslavo. 

Sala das Sessões., 5 de maio de 1980. -Nilo Coelho- Mauro Benevides 
- Lomanto Junior- Lourival Baptista- Aderbal Jurema- Murilo Badaró 
-Bernardino Viana - Leite Chaves - Jorge Kalume - Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Este requerimento depende de 
votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Sena
dores. 

Em votação o requetimehto. 
Com a palavra o nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para encaminhar a votação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores4 

Com a morte do Marechal Josip Broz Tito, desaparece uma das últimas 
e legendárias figuras de líderes de porte mundial que surgiram após a grande 
guerra de 1939. Ele se ombreia perfeitamente cóm Churchill, Roosevelt, Ade
nauer, com De Gaulle, figuras notabilíssimas que marcaram a cena histórica 
da primeira metade do -século. 

Líder no sentido carlyleano da expressão, ou seja, a personalidade excep
cional, 

Conseguiu conduzir o seu povo nos difíceis e ásperos períodos da Guerra 
de 1939, quando enfrentou as poderosíssimas forças alemãs, bateu-se e pôde, 
assim, consolidar a República da Iugoslávia, a que dedicou toda a sua vida e 
todo o seu esforço. 

O grande acontecimento que marcou a liderança de Tito, foi o cisma que 
ele comandou no monolítico bloco das Repúblicas Socialistas do Leste Euro-

peu, ao se insurgir, hâ 32 anos, contra a ortodoxia .stalinista, procurando com 
tintas próprias matizar o socialismo iuguslavo ao qual ele imprimiu carac
terísticas autóctones. Não obstante as ameaças que o ditador russo contra ele 
lançou; não obstante as invasões da Hungria, a força aplicada contra a pri
mavera de Praga, esmagada sob as sapatas dos tanques soviéticos; não obs· 
tante tudo isso, ele teve forças e coragem suficientes, estruturadas na adesão 
popular que a sua liderança impregnava de coesão e unidade, para resistir a 
todas as tentativas de intimidação contra ele levantadas. Nem sequer ingres· 
sou no tratado do Pacto de Varsóvia, permanecendo como uma figura heréti
ca no sistema socialista do Bloco Soviético, cisão a que mais tarde aderiu a 
Albania e que, de certa forma, pode ter sido o germe de que floresceu o bloco 
dos não-alinhados que, com a adesão de Nehru mais tarde, e de outros líderes 
de nações desengajadas, se constituiu em poderoso instrumento de arrefeci
mento da guerra fria. 

O último lance internacional do Presidente Tito se fez recentemente, em 
Cuba, onde compareceu na reunião dos não alinhados, se bem que de uma 
forma estranha e até paradoxal, pois que não há país tão alinhado quanto 
Cuba, que tem deixado à mostra a sua condição de satélite da União Soviéti
ca, ainda que, do ponto de vista geopolítico, a distância que a separa da Rús
sia possa aparentar dificuldades nesta concepção. Mas, seja como for, apre
sença de Tito à frente dos não-alinhados e sobretudo o seu trabalho de prose· 
litismo por todo o mundo, no sentido de encontrar uma terceira porta por 
onde p"udessein outras nações não engajadas construírem o seu destino e o seu 
futuro, lhe deu proeminência mundial que, acasalada à mística e ao mito de 
herói guerrilheiro, partisan que ele foi, moldou a sua figura histórica que ago· 
ra desce às profundezas da terra iugoslava que ele tanto amou e a que ele de
dicou toda a sua vida. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.) Queria pedir permissão a V. Ex•. no momento em que 
fala do Marechal Tito, pira também juntar a minha voz à de V. Ex•, desta
cando~ sobretudo, o espírito conciliador do Marechal Tito. A Iugoslávia é um 
regime federativo com seis naciOnalidades diferentes, de conflitos históricos 
difíceis, e o espírito de conciliação do Marechal Tito sempre se fez presente. 
Quer destacar também, como jâ disse V. Ex• , com Nehru e Násser, a sua 
política de não-alinhamento nos anos 60 e 70 e que trouxe para o Campo 
político internacional um aspecto importante no equilíbrio do mundo. Neste 
instante, então em que V. Ex• presta esta homenagem ao Marechal Tito, 
peço, mais uma vez, licença para também, com a voz de V. Ex•, proclamar o 
grande estadista que foi o Marechal Tito. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Disse bem o Senador Ita
mar Franco, Sr. Presidente, a respeito da atuação de Tito na política interna 
da Iugoslávia. E, talvez, somente ele, com a sua notável capacidade de condu
zir, com a sua visão de estadista, seria capaz de manter agregadas, coesas e 
unidas, diversas províncias iugoslavas, não sem antes pagar um alto tributo 
por ações de terrorismo que abalaram a grande nação européia. 

O mundo, Sr. Presidente, sente falta de homens desse porte, o mundo 
sente a ausência de figuras dessa dimensão. Jâ de há muito desapareceram 
aquelas figuras pinaculares que comandaram as democracias ocidentais na 
destruição do nazi-fascismo. A reconstrução de após-guerra encontrou na fi
gura de Adenauer, de Gaulle, de Gásperi na Itâlia, Tito, Nehru, momentos 
culminantes da História Universal. E é por tudo isso que nós brasileiros, que 
temos laços de tão profunda amizade com a nação iugoslava, e pelo respeito 
que devotamos a esses verdadeiros himalaias do gênero humano, como Tito, 
é que manifestamos o nosso mais profundo pesar, significando ao povo iu
goslavo que a Nação brasileira, com ele, lamenta e chora a perda do grande 

·líder. (muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Lãzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em verdade, o eminente Senador Murilo Badaró, que há pouco ocupou 
a tribuna, encaminhando, em nome de s~a Bancada, a votação de requeri
mento de pesar pela morte do Marechal Josip Broz Tito, em verdade, S. Ex'" 
falou pelo Senado Federal. 

Com a morte de Josip Broz Tito, o mundo se viu privado da última gran
de figura que, de forma marcante, atuou nos últimos cinqUenta anos no ce
nário mundial. Tito foi, sem dúvida alguma, uma figura notável, sobretudo 
pela capacidade e pelo descortino com que foi capaz de dar unidade ao povo 
iugoslavo, um rendilhado de ilhas com etnias diferentes, fazendo-se nação 
sob o comando de Josip Broz Tito. Tornou-se nação respeitada no conceito 
mundial e ele, com a sua inegável capacidade de liderança, foi capaz, em mo
mentos cruciais, de inclusive dissentir da União Soviética, marcando um posi-
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cionamento de neutralidade, coisa que inúmeras outras nações tentaram fazer 
e não conseguiram. 

Mas não sei se devido ao carisma do notável homem público, ora desa
parecido, não sei se em virtudes das dificuldades rnile:nare.s dos povos que for
mam a grande Nação iugoslava, o certo.é _que unidos, governantes e povo, 
puderam efetivarnente fazer valer o sentimento de nacionalidade e se coloca
ram numa posição que não permitiu ao bloco Soviético efetiVar· ali uma inter
venção como efetivou ern outras nações e em outros países. 

Há homens predestinados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, homens que se 
fazem líderes exatamente por sua capacidade de interpretar, em determinado 
momento históiico, oS anseios da sua gente e do seu povo e de se colocar na 
vanguarda dos grandes acontecimentos, impondo-se não pela força, pela ar
brítrariedade, mas pelos exemplos que dão, que oferecem. E pode até mais se 
dizer, Sr. Presidente, que estes são homens que a mão de Deus escolhe parci
moniosamente e até de forma avara os coloca no mundo inteiro, aqui e acolá, 
para se transformarem nos grandes condutores de povos. 

O emirient6 Senador Murílo Badaró fazia menção aos grandes estadistas 
que se ombrearam com Josip Broz Tito; homens que -atUaram no cenário da 
II Guerra Mundial, que desmontaram o nazi-fascismo e que puderam, vendo 
os seus países se reerguerem da hecatombe, puderam vê-los em posição de 
destaque e de relevo no concerto das nações. Daí po que, Sr. Piesidente, ore
querimento que orã vamos V6far,-·creio que encerra o pesar, a manifestação 
mais profunda de pesar de todo o Senado brasileiro, pela morte do grande es
tadista e consolidador da nação iugoslava. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Leite Chaves. 

sa.) 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
A Mesa se associa às justas manifestações de pesar do Plenãrio do Sena

do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Leite Chaves, como Líder do PTB. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista)- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. }'?-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 124, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea ••ct", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item nll 1 seja 
submetida ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista) - De acordo com a delibe
ração do Plenário, o item n9 1 da pauta será apreciado em último lugar. 

O Sr, Humberto Lucena (PMDB - PB)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista)....: Tem a palavra, pela ordem, 
o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, há poucos dias, encaminhei à Mesa, sendo des
pachado pelo nobre Presidente em exercício, Senador Nilo Coelho, um reque
rimento de convocação do Sr. Ministro do Trabalho, Dr. Murilo Macedo~ 
para comparecer ao plenário do Senado Federal, a fim de prestar infor
mações sobre os fatos relacionados com a greve no ABC paulista. Sabe V. Ex' 
que os acontecimentos em São Paulo vão se desenrolando, dia a dia, e têm as
pectos sumamente graves que precisam ser deba~idos nesta Casa, num diálogo 
franco entre o Sr. Ministro Murilo Macedo e os Srs. Senadores. 

Por isso, pediria a V. Ex" que providenciasse a inclusão desta proposição 
na Ordem do Día. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista)- Comunico ao nobre Sena
dor Humberto Lucena, que a Ordem d9 Dia -de hoje é a mesma da sessão de 
sexta-feita passada e que o requerimento do nobre Senador será providencia
do para a próxima o-rdem do Dia. 

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

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 11, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 140, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rincão (SP), a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecen
tos e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 141, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicí.: 

dade. 

. A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, sendo a votação 
ad1ada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Humberlo Lucena (PMDB - PB) - Sr. Presidente, peço verífi· 
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista) -V aí-se proceder à verifi
cação solicitada pelo nobre Senador Humberto Lucena. Suspenderei a sessão 
por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada ao plenário dos Srs. Senado
res que se encontram em seus gabinetes. 

(A sessão é suspensa às 16 horas e 12 minutos, sendo reaber
ta às 16 horas e 17 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista) - Está reaberta a sessão. 
E evidente, porém, a inexistência de número em plenário. Em conse

qUência, a matéria fica adiada para a próxima sessão, juntamente com ores
tante da pauta, cujas matérias dependem de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 17, de 1980 (apre-
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 184, de 
1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte americanos) para investimentos em projetes rodo
viários e de energia elétrica. tendo 

t'ARECER, sob n• 185, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento n11 100, de 1980, do Senador 

Paulo Brossard e outros, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea 
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, que atribui às Comissões Provisórias Municipais 
dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às eleições de 
15 de novembro de !980. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 78, de 1980, do Senador 
José Lins. solicitando, nos termos do art. 418, I, do Regimento Interno, a 
convocação do Senhor Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Se
nado, informações a respeito do .. Programa Nacional de Desburocrati~ 
zação". 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 118, de 1980, dos Sçnado
res Henrique Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
"' 249, de 1979, do Senador Aloysío Chaves, que específica as hipóteses em 
que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e con
dições de trabalho, trata do exercício do direito de greve, e dá outras provi
dências. 
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-7-

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 275, de 1979-Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~> 11,-de:B de maio de 1971, que instituiu-o 
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, tendo 

PARECER, sob n• 1.129, de 1979, da L:omissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do dos Senadores Tancredo Neves e Cunha Lima. 

-8-

Votação, em primeiro turno, do Projetó de Lei do Senado fi9 299, de 
1977, do Senador Lãzaro Barboza, que dâ nova redação ao art. 246, do 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), tendo 

PARECER, sob n• 1.232, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

-9-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 239, de 
1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex· 
Presidente Juscelino Kubtschek de Oliveira, determina a devolução das Con· 
dec;orações Nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão 
nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER, sob n• 484, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda de n'? 1-CCJ, que 

apresenta. 

-10-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 316, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, qu<fi"Iilfóâuz alterações no texto da Lei fi9 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• !.222, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. 

-11-

Votação, em primeiro turno (apfecfiiÇão prelirilirlã.r da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento-Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 28, de 1979, do Senador Franco Montoro, que promove reajustamen
to de benefícios previdenciârios, restaura proporcionalidade entre tetas pára 
contribuição, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 29, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'? 120, de 1980, de adiamen

to da votação para reexame da Comissão.) 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 
306, de 1979, do Senador Nelson Carneíro, que introduz alteração na Lei n'? 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, tendo 

PARECER sob n• 1.220, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'? 178, de 1976· 
Complementar, do Senador Italívio Coelho, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 34 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo 
prescrição qUinqUenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo 

PARECERES, sob n•s 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 1979, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionali· 
dade e juridicidade e, no mêrito, favorável; 

29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda 
de plenário e, no mérito, favorável; 

39 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substituti-
vo da Comissão de Finanças, e no mérito, favorável; 

-de Agricultura- 19 pronunc~amento: favorável; 
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário~ 
-de Legislação Social - )9 pronunciamento: favorável; 
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário; 

-de Finanças - 19 pronunciamento: contrârio ao projeto; e 
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário nos terrrios de subs· 

titutivõ que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O setor de torrefação e moagem de café no Brasil, setor_ que congrega 
mais de mil pequenas empresas genuinamente brasileiras, estã seriamente 
ameaçado pelos interesses de uma grande empresa multinacional, a Melitta, 
que pretende se instalar no Brasil, e jâ estã em vias de instalação, com obras 
adiantadas num município do Estado de São Paulo. E a única esperança dos 
industriais brasileiros, que com tantos sacrificios fizeram as suas fábricas e 
montaram seus negócios, estã em o Instituto Brasileiro do Café- IBC, negar 
a autorização para o funcionamento dessa empresa multinacional. E tem base 
para fazê·lo, tem fundamentos para isso, na medida em que esse setor, pela 
própria legislação específica, está atribuído, exclusivamente, a empresas de 
capital nacional. Por outro lado, o funcionamento de qualquer indústria nes· 
se setor depende, como todos sabem, de autorização dada pelo IBC. 

A empresa alemã requereu a autorização, mas ainda não a obteve, e -
como disse - a única esperança dos industriais nacionais é que essa autori
zação venha a ser negada. 

Não existe, a rigor, Sr. Presidente, nenhuma fundamentação básica, em 
que se possa apoiar o Governo para autorizar a Melitta a instalar-se no Bra
sil. 

A indústria torradora e moageira nacional está atendendo, até com gran· 
de capacidade ociosa, como veremos adiante, à demanda do café consumido 
no País e dispõe, inclusive, de tecnologia à altura das condições reinantes no 
mercado brasileiro. 

De outro lado, o seu mercado, foi formado pacientemente, à custa de es· 
forças ingentes e de sacrifícios desse conjunto de pequenos empresários na
cionais~ e esse mercado está a exigir que haja, agora, a contrapartida desse es
forço, isto é, o usufruto, por parte desses empresários, do retorno dos investi· 
mentes feitOs durante longo período de tempo. 

A bem dizer-se, tal mercado ainda não gerou sequer parte das compen
sações que dele se aguardavam, em decorrência dos investimentos feitos n_o 
setor. 

Sr. Presidente, a situação da grande maioria dessas empresas é realmente 
difícil, é extremamente difícil, de vez que ainda não se geraram os retornos 
correspondentes aos investimentos, hã uma grande capacidade ociosa instala
da e os custos financeiros desses investimentos e do capital de giro dessas em
presas pesam extraordinariamente sobre os seus orçamentos.. 

De forma que, diante dessa dificuldade de uma multidão de pequenas 
empresas, este setor torna-se, evidentemente, presa muito fácil para qualquer 
grupo mais capitalizado, para qualquer grupo com a força do capital desses 
grandes gigantes multinacionais. 

Se realmente vier a ser admitida no seio do complexo torrefador
rnoageiro de café brasileiro, a Melitta, inevitavelmente, o dominará, em face 
do poderio econômico de que dispõe. É evidente que aquela mi.~ltinacional irá 
aplicar todo esse potencial para asfixiar a indústria doméstica, que, obvia
mente, não terá meios de resistir à sua pressão. 

Sr. Presidente, a disparidade entre a planta média de torrefação brasilei
ra e o Projeto Melitta é gritante, é uma-disparidade que, por si mesma, evi· 
dencia a desproporção das forças econômicas que estão por detrás de cada 
uma dessas empresas. 

Enquanto p Projeto Melitta é para beneficiar, para moer e torrar o equi
valente a 200 mil sacas de café por ano, do lado dos empresários nacionais, 
instalados e em funcionamento, dos 1.070 atualmente em funcionamento no 
Brasil, em todo o Territóriõ Nacional, apenas 28 empresas nacionais torram, 
beneficiam mais de 3 mil sacas por mês, isto é, 36 mil sacas por ano. 

Então, quando apenas 36 dos 1.070 beneficiam_ mais de 36 mil sacaS por 
ano, um projeto só dessa grande multinacional vai beneficiar 200 mil sacas 
por ano. Trata-se, por conseguinte, de uma flagrante, de uma disparidade gri· 
tante, que bem demonstra a desproporção entre as forças econômicas atual· 
mente responsâveis pelo mercado e essa nova força que, em entrando no País, 
certamente, inevitaVelmente, fatalmente, acabarâ por dominar esse mercado 
de maneira completa. 

O iníciO dessa pressão da Melitta, aliãs,jâ se faz sentir em outro setor, no 
setor fumageiro. A Melittajâ lançou as suas bases e as suas garras nesse setor, 
com a aquisição do controle acionário da Dancoin - Comércio e Indústria 
de Fumos, Ltda., sendo que esta, no momento, move ação judiciai contra a 
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O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
V. Ex• aborda com muita propriedade um problema realmente importante 
para este País. Do seu pronunciamento, alguns pontos ressaltam. O primeiro, 
de que essa invasão do capital estrangeiro no setor de torrefação não tem ne
nhuma significação no aspecto de transferência de tecnologia, nenhuma signi
ficação maior para o País. Nós, alêm de termos o completo domínio dessa 
tecnologia, hoje o Brasil até fa_brica os equipamentos mais modernos e até ex
porta alguns desses equipamentos para a torrefação e beneficiamento de café. 
Em segundo lugar, não hã necessidade da apropriação de poupança externa 
para um setor pnde, V. Ex• muito bem disse, hâ OCioSidade de produção. En
tendo e aceito a participação do capital estrangeiro quando não há suficientes 
recursos nacionais, quando hã escassez desses recursos. Então, pela grandio
sidade do problema, pode-se examinar a vinda de poupança externa para sa
tisEtzer essa necessidade; mas, em setores onde hã ociosidade, evidentemente 
não se deveria permitir a invasão de capital estrangeiro, porque essa invasão 
se faria em detrimento dos interesses de centenas, milhares de pequenas em
presas dedicadas ao setor. Um terceiro ponto que gostaria de abordar, nesta 
minha intervenção ao excelente pronunciamento de V. Ex•, é que tudo isso 
revela a necessidade de se definir uma política íridustriãl~- no- Pa:ís. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB -..,. RJ)- Muito bem! 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Há poucas semanas, o Senador Pas
sos Pôrto, do PDS, apresentou um projeto nesse sentido, propondo uma polí
tica industrial. Pelo que li, rapidamente, o ponto central do seu projeto seria 
definir claramente os setores em que o capital externo pode ser atraído para 
ajudar o desenvolvimento do País. É importante qüe esse assunto seja debati
do, extensamente debatido no Senado, porquanto o Brasil necessita, até com 
certa urgência, de definição de uma política industrial, uma política que evite, 
exatamente, esse tipo de problema que V. Ex• aborda, com tanta proprieda
de, nesta tarde. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Recebo com muita 
satisfação e interesse o aparte de V. Ex•, dando às suas palavras a minha total 
concordância. Acho mesmo que essa questão de uma política industrial é das 
necessidades mais prementes que esta -Nação sente no presente momento. 
Não podemos pensar num projeto de desenvolvimento nacional se não tiver
mos bem definidas as linhas gerais de uma política industrial que, como 
V. Ex• diz, defina, ainda que não defina com precisão, porque a política ii"ldus
trial, ê claro~ não vai descer a detalhes, mas certas definições básicas a respei
to dos setores que estariam abertos ao capital estrangeiro, dos setores para os 
quais se admitiria e_se desejaria inclusive a participaÇão do Estado como em
presário e aqueles outro_s _se_t_or_es que seriam reservados à empresa privada de 
capital nacional, isto é, essas definições fundamentais à politica de tratamen~ 
to fiscal aos diversos setores industriais, à política de tratamento creditício 
para o desenvolvimento desses setores. Enfim, uma série de definições funda
mentais que constituiriam a grande política nacional para o setor, para o de
senvolvimento industrial. Acho que V. Ex• levantou realmente um ponto 
muito importante. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o nobre Se
nador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Roberto Saturnino, es
cutando V. Ex•, recordo-me de que apresentei ao Senado Federal um projeto 
criando o Conselho de Integração de Investimento, que visava exatamente is
so, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- t. verdade. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... verificar qual o fluxo de in
vestimento necessãrio em relação ao capital estrangeiro nos setores produti
vos do País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- E pedindo permis
são para interromper V. Ex•, eu indagaria como vai esse projeto. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O projeto, Senador Roberto Sa
turnino, foi rejeitado pela Maioria do Senado Federal. Eu pretendo 
reapresentã-lo, mas ele foi rejeitado pela Maioria da então ARENA. Imagine 
V. Ex• que eu lembrei, na oportunidade, a importância do projeto. Lembro
me e V. Ex• certamente se lembrará de que na parte das multinacionais, nos 
Estados Unidos o Presidente Ford havia estabelecido, por decreto do Execu
tivo, qual o fluxo de investimentos que se poderia penetrar nos Estados Uni
dos face à concorrência estrangeira nO-riie:rCãdõ americano. Eu tive oportuni-

dade de apresentar esse projeto. A fala de V. Ex• é de uma oportunidade a 
toda prova. Só espero, na palavra do Senador Milton Cabral, que desta vez 
-já não como ARENA, mas como PDS- a Maioria tenha a sensibilidade 
de não permitir a penetração do capital estrangeiro, sobretudo em atividades 
produtivas nacionais. Meus parabéns a V. Exf. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ) - Muito obrigado. 
Eu q..e agradeço e parabenizo V. Exlpeló aparte e pelo projeto que pretende 
reapresentar. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- V. Ex• me permite um aparte, Senador 
Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 
As interrupções só enriquecem ineu pronunciamentO~ 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Creio que S. Ex•, nobre Senador Itamar 
Franco levantou, aqui no plenário, um dos assuntos de maior urg~ncia para 
que seja debatido nesta Casa de representantes do povo, qual seja o da inva
são de multinaciOnais em setores em que estamos muito bem atendidcs e 
onde hã uma enorme mão-de-obra bem aproveitada. Gostaria de lembrar 
apenas ao nobre representante do Rio de Janeiro que, há poucos dias, os jor
nais falaram da necessidade de capital estrangeiro para o problema do álcool. 
Desejo abordar esse problema aqui, num próximo pronunciamento, porque 
tenho números que revelam que o Brasil jamais vai precisar de capital estran
geiro para o Programa do Álcool. O Programa do Álcool é mais do que auto
suficiente e tem capacidade pã.ra suprir as necessidades brasileiras, se real
mente assim pensar o Governo em fazer. V. Ex• trouxe ao debate desta Casa 
um tema da maior importância. Espero que nos reunamos aqui e façamos 
uma frente realmente de interesse nacional, e acredito que com a participação 
dos companheiros do PDS, no sentido de que evitemos isso, porque do con
trário nos tomam mesmo e depois os brasileiros vão fazer o quê? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Tem razão V. Ex•. 
Acho que a preocupação de V. Ex• em relação ao programa do ãlcool, hoje, é 
preocupação de qualquer pessoa que se interessa pelos problemas econômi
cos deste País, com o mínimo de consciência do que sejam os interesses nacio
nais. Claro que do álcool ternos tudo~ sabemos produzir álcool hã quatrocen
tos anos, ternos fabricação de equipamentos completa no País, temos terra, 
temos mão~de-obra. Para que capital estrangeiro? E assim também o setor de 
torrefação que está agora ameaçado por essa empres-a, atrás da qual virão ou~ 
tras inevitavelmente. Se a Melitta se instala e começa a funcionar, amanhã vi
rão as Nestlés, virão as outras multinacionais do setor de alimentação e 
acabou-se a torrefação brasileira. Isso é fatal, ê inevitável, porque nesta guer
ra evidentemente a desproporção de forças inviabiliza completamente qual
quer possibilidade de reação de sobrevivência do competidor nacional. 

O_ Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite-me um aparte Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Em Santa Catarina, até há poucos 
anos, era praticamente inexistente a presença de corporações transnacionais. 
Ultimamente começaram a ter presença no setor fumageiro, no setor celulose, 
no setor da produção de papel, e agora estão avançando em vários setores, es
pecialmente no setor de alimentação. Ainda agora uma empresa satélite da 
Rhodia adquiriu a grande empresa Companhia Jensen que tinha sido vendida 
para Vigor São Paulo, mas que não teve condições de dar continuidade e en
tregou a essa empresa subsidiária do grupo da Rhodia que, por sua vez tam
bém adquiriu a indústria de pesca Krause, tradicional em Santa Catarina; ad
quiriu também uma indústria de barcos pesqueiros para fazer captura para a 
própria indústria. Esse setor de alimentação não tem por objetivo o mercado 
interno, mas o de alimentar uma rede de 60 supermercados na Europa, inclu
sive em Moscou. É preciso fazermos uma reorieritação do nosso parque in
dustrial; é preciso adotarmos o aperfeiçoamento de mecanismos para vigiar
mos a expansão do capital externo no País. É fundamental, Senador Saturni
no Braga, estabelecermos uma nova estratégia no campo económico
financeiro deste País. E: este modelo que está propiciando a ação, avassalado
ra das empresas multinacionais neste País. EmpresaS de Santa Catarina sem 
possibilidades d.e sobrevivência entregam, sem querer, o seu património às 
empresas multinacionais. Então ê preciso, a par de outras medidas, mudar
mos esse modelo. Se esse modelo continuar pouco restará deste País às em
presas nacionais. Vamos entregar as nossas matérias-primas, o nosso traba
lho aos interesses externos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Tem razão V. Ex•, 
tem razão inteira. Isto estâ acontecendo à vista dos nossos olhos. temos cla
mado contra a continuidade desse modelo suicida e no entanto a rigidez, a im-
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penetrabilidade das cabeças dos nossos dirigentes naciánais e certamente 
também os interesses que estão por detrãs deste comportamento, têm impedi
do que essa transformação salvadora para a economia do País se processe. 

O nosso dever é aqui chamar a atenção para a opinião pública do País, 
chamar a atenção para as autoridades, chamar a atenção dos representantes 
do povo, nesta Casa e na Cârru:i.r1Cdos DeputadoS, para esses problemas que 
vão surgindo e que têm concretudes. Estã aqui uma qüestão, um caso concre
to- como V. Ex• citou outro que estou citando hoje aqui, que é a irivasão do 
setor de torrefação de moagem, que certamente se fará com um naufrágio 
completo da multidão de pequenas empresas nacionais que atualmente fun
cionam no setor. E com uma conseqüência grave a que eu ainda não aludi 
mas que, ao encerrar este pronunciamento, quero também colocar entre os 
aspectos principais desta questão. É o resultado que certamente advirá da 
perda do controle nacional desse setor, sob o ponto de vista do mercado ex
terno, isto é, do funcionamento do mercado externo, ou seja, da possibilidade 
de defesa para o Brasil, dos preços do café colocados no mercado internacio-: 
nal. :t: que esse mercado interno brasileiro, hoje inteiramente nacional, é tam
bém o suporte para a defesa dos preços do café brasileiro no mercado interna
cional. 

Como assim? Na medida em que, em primeiro lugar, dá uma certa tran 
qüilidade ao produtor nacional, de vez que o mercado interno corresponde 
mais ou menos a 40 ou 50% do mercado interno. Por conseguinte, é um lastro 
de que dispõem os produtores, com segurança, para c o locarem parte substan
cial da sua produção. E é, também um ponto de apoio e de sustentação para 
os comerciantes exportadores de café brasileiro, na medida em que, quando 
hã uma parada ou uma redução nas compras de café no mercado internacio
nal, os comerciantes de café brasileiro têm, no mercado interno, um suporte 
para resistir, durante algum tempo, às pressões que vêm do exterior para der
rubada de preços, na medida em que vendem, internamente, SOO ou 600 mil 
sacas de café por mês. 

Quer dizer, o fato de poderem colocar internamente esta quantidade 
substancial de café, colocação feita juntó a um setor onde funciona a concor
rência, onde existem só empresas n·acio-riaís, dã um equilíbrio que sustenta os 
vended_ores de café brasileiro contra as pressões dos interesses externos, nos 
momentos em que o mercado internacional funciona contra os produtores de 
café. 

Ora, Sr, Presidente, se amanhã este mercado interno vier a ser dominado 
por interesses internacionais, por capitais estrangeiros, por grupos rnultina · 
cionais ligados aos_ compradores de caf€-hã Eú.topa ali nos Estados Unidos
aos compradores do nosso café- é claro que vamos perder esse elemento de 
sustentação, esse elemento de barganha, porque a conjugação dos interesses, 
lá fora e aqui internamente, tirará esse elemento de sustentação do produtor 
brasileiro e do comerciante brasileiro para se resguardar de situações adver
sas e de press_ões resultantes dessas situações adversas no mercado internacio~ 
nal. 

lsto é extremamente importante. Este aspecto tem que ser ressaltado, 
porque é preciso compreender qtie o funcionamento e o brasileirismo, a na
cionalidade do setor de torrefação do mercado interno brasileiro é um fator 
primacial, é um fator de importância primordial para a defesa dos nossos in
teresses na exportação de café. No momento em qu_e houver uma conjugação 
de interesses, contra nós, no exterior e no interior, ai, realmente, vamos ficar 
desprovidos de qualquer poder de defesa, desprovidos de qualquer força para 
resistir a essas pressões, que são normais nos grandes negócios, que são nor· 
mais nas grandes correntes de comércio internacional. E é preciso atentar 
para este fato: atrâs da Melitta, virão outros, certamente, fatalmente. No mo
mento em que a Melitta se instalar com o seu projeto de 200 mil sacas, ama
nhã virâ urna empresa multinacinal, gigantesca, com um projeto de 500 mil 
sacas, depois outra com 600 mil sacas. Aí, acabou-se o produtor nacional, o 
torrefador nacional; vamos ficar à mercê desses grupos que têm interesses 

.::onjugados com os noss_os compradores na Alemanha, nos Estados Unidos, 
na França~ na Inglaterra, enfim, nos grandes mercados de colocação do nosso 
café. E essa conjugação de interesses acabarâ fatalmente por nos derrotar 
completamente, 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, o 
projeto da Melitta não é um projeto novo. V. Ex• se refere à aprovação de 
um projeto, quando na realidade o projeto da Melitta foi aprovado ainda em 
1978. O que não se disse porém é que o processamento de 200 mil sacas por 
ano diz respeitÇ -ao proJeto original que prev~a_ que pa!te da produção de café 
torrado seria para exportação, através do BEFIEX. É verdade que a indústria 

nacional de torrefação tem se opOSto à aprovação do BEFIEX; mas. quanto a 
isso, posso garantir a V. Ex• que tal pedido de aprovação pela Melitta não foi 
aprovado pelo Governo atual. E não o foi porque não interessa ao País, in
centivar a expansão da empresa em prejuízo da indústria nacional. Ultima
mente a Melitta voltou a insistir na aprovação do BEFIEX, para o seu proje
to, mas segundo info"rmação recente o Ministério definitivamente não aprova
rã tal pedido. Uma outra face da questão se relaciona com o fato sabido de 
que a indústria de torrefação brasileira é terrivelmente atomizada e isso, dep 
certo, não ajUda o consumidor. Seria, talvez, interessante que a própria in
dústria nacional tentasse adquirir ·uma dimensão maior, em benefício dela 
mesma e do consumidor brasileiro. Mas, quanto à Melitta a situação é esta. O 
projeto é antigo, pelo menos de-dois anos, mas o Governo não lhe concedeu o 
BEFIEX. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Senador José Lins, 
o aparte de V. Ex•, lamento dizer, em nada me tranqUiliza, porque o fato de 
não ter sido aprovado no BEFIEX, em· primeiro lugar, não significa que não 
venha a ser aprovado, porque, pelo que estou informado, não houve uma de· 
cisão ainda formal... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Houve; V. Ex• pode estar certo de que 
houve decisão forma[ do MiniStro da Indústria e do Comércio. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Bem, esta infor· 
mação eu não tenho; a que tenho é que houve manifestação dos industriais 
nacionais contra a aprovação. Houve manifestação - se não me engano -
do próprio Ministro da Indústria e do Comércio, contra; mas o BEFIEX, que 
é um órgão -il1terministerial, não se definiu ainda, segundo a informação que 
tenho. Mas, não contradigo V. Exf.; estive um mês fora do País e pode ser até 
que a aprovação ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - A informação que tenho, nobre Sena
dor, é de que o BEFIEX foi ne_gado, uma primeira vez e ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- E houve o pedido 
de reconsideração ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Houve o pedido de reconsideração que 
será negado, segundo informação disponível. 

O SR. ROBERTO SAtüRNINO (PMDB- RJ)- Bem, mas ainda 
não houve decisão contra esse pedido. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -Sempre se poderá recorrer mais uma 
vez ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas, o que actw 
Ímportante dizer, nobre Senador José Lins, é que, a meu ver, a aprovação ou 
rlão pelo BEFIEX pouco altera; talvez até a não aprovação pelo BEFIEX 
-resulte em que a empresa não dedique parte do café que vier a beneficiar à exD 
portação e jogue essas 200 mil sacaS todas no mercado internacional, o que 
será mais desastroso ainda para as empresas brasileiras existentes. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Se V. Ex• me permite o projeto só '" 
complementaria, para 200 mil sacas, com a instalação total, que previa a ope· 
ração BEFIEX. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador Jo· 
sé Lins, V. Ex• vai me desculpar, também, mas a informação que tenho é que 
os edifícios da fábrica estão praticamente PrOntos. E é claro que eles foram 
dimensiOnados para essas 200 mil sacas. Ainda que, em uma priineira etapa, 
pudesse ser reduzida, não acredito que uma empresa multinacional, que ra· 
cionaliza suas decisões, tenha construído um edificio com certa dimensão 
para depois subutilizá-lo, concretizando um projeto menor, de modo Que 
acho que o risco existe de qualquer forma. Quer dizer, se, ao invés de 200 
mil sacas, forem instaladas, em uma primeira fase, 100 mil ou 150 mil, ades· 
proporção continuarA a mesma, nobre Senador. Não hã indústria nacional 
que possa fazer face a um projeto dessa dimensão. Não se trata de uma con
corrência, tal é a disparidade. As grandes indústrias nacionais do setor, as 
grandes indústrias, as grandes mesmo, quer dizer, umas dez, das mil existen
tes, talvez I%, beneficia o que não chega a 50 mil sacas por ano. Quer dizer, 
se a Melitta entrar logo com um projeto de 100 mil ou de 150 mil, para não 
dizer de 200 mil, é claro que jã se configura uma desproporção em que a in
dústria nacional jã sai derrotada e é claro que a autoridade brasileira. a auto~ 
ridade governamental, tem que coilSiderar isso. E este é um mercado que está 
satisfatoriamente atendido. 

V. Ex' diz que ele é atomizado. Ele é atomizado porque a economicidade 
do setor permite que assim o seja, pOrque não há grandes economias de esca-
la, porque não hã grandes vantageits em aglomerar·se uma torrefação, por· 
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que ela tem um raio de atendimento regional relativamente limitado e; assim, 
funciona satisfatoriamente. Se hã necessidade de racionalizar um pouco aqui 
e ali, então cabe à autoridade governamental tratar disso, quer dizer, oferecer 
facilidades creditícias para que determinados grupos se equiparem melhor, 
para que se processe a fusão de alguns grupos, reciclados regionalmente, no 
mesmo mercado, enfim, cabe à autoridade cuida.~:: _d~ aperfeiçoar o que existe 
em matéria de funcionamento de um mercado que é atendido satisfatoria
mente pelas indústrias nacionais, e não abrir esse mercado a um gigante mul
tinacional, que certamente, que fatalmente, que inevitavelmente engolirá., to
marã conta do setor em prejuízo das empresas nacionais. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nada posso fazer contra as suposições 
de V. Ex• V. Ex• tem todo o direito de supor. O que trago são informações 
concretas sobre o caso da Melitta V. Ex• sabe ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Eu não estou su· 
pondo nada. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• está supondo que ela crescerá, 
que ela dominará o mercado ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Nobre Senador, es· 
tou colocando uma evidência em cima da mesa. Isso não se trata mais de uma 
suposição. 

O Sr. Alberto Silva (PP --PI) - É matemático. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Se o setor nacional 
é constituído de pequenas empresas, de um milhar de pequenas empresas, e 
entra uma grande empresa multinacional, com todo o poderio, com toda are
taguarda creditícia que tem, com todo o conceito internacional que tem, en
tão, isso não é mais suposição. Trata-se de uma evidência; não estamos mais 
no campo das suposições. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- V. Ex• supôs, de início, que a Melitta,já 
opera uma produção de 200 mil sacas por ano ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Não, cujo projeto é 
de beneficiar 200 mil sacas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sim, se contarmos com a operação BE
FIEX. Agora decerto ele operarâ com redução. Hâ mais: V. Ex• reconhece 
que a indústria de torrefação nacional é atomizada. Mas V. Ex• não pode deiw 
xar de reconhecer que haveria grande vantagem no crescimento dessas empre
sas, que poderiam se aglutinar, não só como meio de defesa, mas para melhor 
servir aos consumidores. Aliãs, a Constituição define os campos em que as 
empresas estrangeiras não podem atuar no País. De um modo geral, o País 
porém é aberto. Há o problema de concorrência, mas hâ uma definição do 
Governo no sentido de proteger a indústria nacional. As indústrias estrangei
ras não têm por exemplo direito ao crédito subsidiado, nem acesso às vias 
normais de crédito oficial... 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Não precisa. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Enquanto as empresas brasileiras dis
'põem de programas de proteção. O que querei dizer a V. Ex• é que quànto à 
Melitta, realmente, o projeto não é novo e nem conta com qualquer apoio do 
Governo Federal- nem mesmo do BEFIEX. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Se a situação é esta 
e se reajmente esta atomização exige a reformulação do setor, nobre Senador, 
lamento' que o IBC, que o Ministério da Indústria e do Comércio, que é auto
ridade nacional, não tenha procurado equacionar esse problema e dar aso
lução nacional e esteja a abrir o portão para a entrada de uma solução estran
geira, ql.!e, certamente, aniquilará a nacional. 

V. Ex• diz que estou fazendo suposições de que o projeto é pãra 200 mil 
sacas. Não. h o projeto que existe. Agora, se ele vai em função da negativa 
do BEFIEX de se reformular para 100 mil ou para 150 mil sacas, aí, já é V. 
Ex• que estã supondo. O projeto que existe na Melitta é para 200 mil sacas. O 
projeto para o qual foram construídos os edificios da fábrica é para 200 mil 
sacas. Então, quem está na suposição é V. Ex•, não sou eu. Estou me basean
do no que conheço de concreto. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• afirmou que o projeto é para 200 
mil sacas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Eu afirmei que o 
projeto é para beneficiar 200 mil sacas. O projeto conhecido, o projeto que foi 
apresentado ao Governo brasileiro, o projeto que foi tornado público, o pro
jeto para o qual foram construídos os edificios fabris é para 200 mil sacaS. En
tão, quem estâ no concreto sou eu, quem estâ na suposição é V. Ex• 

E que esse projeto amanhã vai ser reduzido, digo eu: não adianta nada, 
não me tranqUiliza em nada que seja reduzido para 100 mil, para a metade. A 
desproporção continua gritante. E desproporção entre as forças económicas, 
não apenas em escala de produção, mas o que representa de força econômica 
a empresa Melitta e essa ·multidão de empresas nacionais também é gritante, é 
flagrante. Então, não me tranqUiliza em nada que a Melitta venha reduzir um 
pouco o projeto original, como V. Ex• supõe, porque quem estâ supondo é V. 
Ex•, não sou eu. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• continua supondo, inclusive, 
quando admite ou imagina que o Governo também não tem dado apoio à in
dústria de torrefação nacional. Ao conú·,ârio, o Governo tem-se interessado, 
o que se torna patente, inclusive, quando se analisa o caso da Melitta. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Espero que V. Ex• 
tenha razão neste particular que eu, efetivamente, desconheço. O que eu co
nheço é a postulação dos industriais nacionais, de uma forma reivindicatória, 
manifestando o seu descontentamento, em face a uma desatenção do Gover
no em relação à situação delas, empresas nacionais. 

Mas, V. Ex• traz uma outra informação, que espero que seja mais verda
deira do que a minha. Espero. 

O Sr. José Líns (PDS - CE) - Obrigado a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)- Mas, de qualquer 
forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como eu disse, manifestei, aqui, neste 
pronunciamento, uma preocupação grave, acho que se trata de mais um setor 
nacional, mais um setor nacional, que inutilmente para o interesse deste País, 
para a economia deste País, vai se desnacionalizar, quando poderia essa des
nacionalização ser evitada. Estamos aqui colocando esta preocupação ao co
nhecimento da Casa e da opinião pública, através de noticiário dos trabalhos 
desta Casa, para tentar, Sr. Presidente, tentar acender um pouco mais a cons
ciência das autoridades governamentais para este problema e buscar uma re
versão das atitudes até agora tomadas. Haverã prejuízos significativos, pre~ 
juízos grandes para a economia do País. ~ um setor nacional que se desnacio
naliza e é uma situação de sustentação, de esteio que o Brasil tem, na sua bar
ganha de comércio internacional do caie, que vai se perder, na medida em que 
este setor interno se desnacionaliza. Então, esses aspectos são extremamente 
graves. Vivemos uma situação de verdadeira encruzilhada ou, realmente, tow 
roamos consciência dos interesses deste País e formulamos um modelo de de
senvolvimento adequado a esses interesses, ou formulamos uma política in
dustrial, como quer o nobre Senador Milton Cabral, que defina perfeitamen
te os campos onde se deve aceitar o capital estrangeiro e onde não se deve 
aceitã-lo. Não a definição genérica que o nobre Senador José Lins sustenta 
que está na Constituição -Federal, mas uma definição específica, dada por 
uma política industrial e de desenvolvimento do setor industrial, que seja de
batida no Congresso Nacional, que seja aprovada, com o apoio das correntes 
majoritárias da opinião pública do País e que resulte, enfim, num projeto 
realmente de repercussão e de âmbito nacional. t_isso que queremos e, com 
este pronunciamento, voltado para este setor específico da torrefação do café 
- em atenção a reclamações que têm chegado até a mim - partindo desses 
industriais nacionais, ê que pretendemos, Sr. Presidente, chamar a atenção 
dos Srs. Senadores para este ponto específico, assim como para um ponto 
mais geral, que é o relativo ao problema do processo de desnacionalização, 
que já vem ocorrendo, lamentavelmente, em nossa indústria. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (.l'DS - MA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quarta-feira última foi uma data incontestavelmente marcante para a 
Justiça brasileira. Leopoldo Miranda Lima e Marco Aurélio Prates de Mace
do foram empossados como Juízes do Tribunal Superior do Trabalho. Vários 
foram os oradores que naquele plenário totalmente lotado se fizeram ouvir, e 
entre eles o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçào do Distrito 
Federal, Dr. Maurício Corrêa. 

O dia foi, na realidade, de satisfação para todos. Chegavam ao cume da 
montanhajudicante na ãrea da Justiça do Trabalho, um advogado que milita 
nos Tribunais de Brasília desde a fundação da cidade, Leopoldo Miranda Li
ma. Chegou à Calenda Corte de Justiça do Trabalho Marco Aurélio Prates 
de MaCedo, Procurador-Geral da Justiça do Trabalho. Ambos falaram de co
ração aberto, mas cabe uma referência especial, e que ela seja transmitida aos 
Srs. Senadores que integram esta alta Câmara legislativa, de vez que o empos
sado Marcos Aurélio Prates de Macedo pediu-me- eu era o Senador presente 
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- que transmitisse ao Senado o seu imorredouro agradecimento, por haver 
sido o seu nome aprovado para aquela honrosa investidura. E, com aquelas 
vestes taiares, ele contou a sua vida, vida iniciada no grande Estado do Rio 
Grande do Sul, e que, percorrendo a hierarquia judicante, de lá para aqui 
partiu, ingressando no Ministério Público daquela Corte de Justiça e chegan
do a ser o seu Procurador-Geral. 

É esta a comunicação que faço com satisfação, porque sinto que, neste 
instante, se já era importaÕ.te a missão e a função do Tribunal Superior do 
Trabalho, agora mais do que nunca da se agiganta face às grandes divergên
cias que sacodem o mundo social brasileiro. É lá, Sr. Presidente, que têm fim 
as contendas entre o patrão e o empregado; é lá, Srs. Senadores, que após ou
vir a palavra do reclamante e a palavra do reclamado, aqueles homens procu
ram, acertadamente, algumas vezes erradamente, decidir e aplicar o que a lei 
determina, conscientes ambos de que estavam, daquele instante em diante, in
tegrando uma Corte da maior responsabilidade na estrutura da cúpulajudi
cante brasileira; eles nos transmitiram a confiança de que aquele grande Tri
bunal haveria de se agigantar cada vez mais no conceito da Nação brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex• sabe, porque acompanha a vida dos tribunais 
brasileiros, que no dia 13 do corrente o Tribunal Federal de Recursos esco
lherã a lista, selecionando entre todos os juízes federais de I• instância, aque
les que hão de, submetidos à apreciação do Senhor Presidente da República, 
completarem o corpo judicante daquela alta Corte de Justiça. 

Que Deus inspire o Tribunal, Presidido por Josê Néri da Silveira, um juíz 
que, em boa hora, do Rio Grande do Sul mandaram para câ; um juiz que tem 
honrado a toga, um juiz rigoroso, uni juiz que tem votado algumas vezes con
tra o que pretendo e o que pleiteio, naquela Tribunal, mas que manda ajus
tiça que se diga o que Paulo Brossard tem me dito várias vezes, que é uma das 
consciências e das personalidades mais identificadas e que mais amor tem 
pela lei e pela justiça brasileira. 

Foi sob a presidência de José Néri da Sliveira que se fez a reformulção do 
Tribunal Federal de Recursos, a ampliação do seu prédio, os novos gabinetes; 
de vez que aquela Corte de 13 magistrados passou a ser constituída de 27, foi 
esse grande juiz qtie, arregaçando as mangas, despindo-se da sua toga se con
verteu no obreiro da grande reformulação daquele Tribunal. 

Quero daqui. mandar os meus cumprimentos a S. Ex•. Quero dizer-lhe 
que espero que a lista que ele e seus companheiros hão de mandar para o Pre
sidente da República escolher os sete Ministros que faltam para integrar 
aquela Corte há de representar o que: a justiça federal tem de melhor neste 
País, o representante do Ministério Públicot de vez que cabe uma vaga a este 
setor da justiça, a mensagem que indica o seu nomejã se encontra nesta CaSa. 
O Gove:inO fOi feliZ, e por coincidência mandou quem, por vários anos, furi~ 
cionârio da Câmara dos Deputados foi. Quando dezenas de vezes presidi e 
tive a honra de fazê-lo, na Câmara dos Deputados, tive a assessorar-me aque
le que hoje, o Executivo em mensagem explicita o seu desejo e a sua vontade 
de vê-lo envergando a toga de Ministro dO Tribunal Federal de Recursos, 

Sr. Presidente, eram estas as considerações que desejava fazer, 
congratulando-me com os novos Ministros do Trib-unal Superior do Traba
lho, e almejando que no dia 13 de maio Deus baixe naquela Corte e inspire 
aqueles magistrados para que esta lista seja, na realidade, o que de melhor a 
justiça brasileira possui do setor humano, para que amanhã possamos cada 
vez mais nela confiar, na certeza de que os que lá batem podem ficar tranqUi
los de que a justiça nunca lhes faltará. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aquilo que a Oposição- tanto temia parece que estã inicíando no ABC 
paulista. As notícias que chegam de São Bernardo nos dão conta de que os 
choques entre operários e policiais terminaram por acontecer. 

Foram trinta dias, Sr. Presidente, que a Oposição nesta Casa e na Câ
mara dos Deputados insistia para que se encontrasse uma solução, uma fór
mula para que se chegasse a um denominador comum, e que essa fórmula não 
poderia ser jamais aquela preconizada pelo chamado Ministro do Trabalho 
- que de Ministro de Trabalho tem apenas o nome- da rendição, ou como 
disse a CNBB, na sua nota, .. a capitulação dos trabalhadores diante dos em
presários". 

Muitas ameaças foram feitas, e a Oposição- inclusive o próprio Presi
dente do PMDB e de outros partidos- foi à presença do Ministro da Jus
tiça, apelando no sentido de que fosse permitido aos trabalhadores se reuni
rem, para discutirem, para debaterem. MCsmo porque a própria Constituição 
do País diz que é livre o direito de reunião, e esse direito me parece que não 
pode ser contrariado por ninguém, neste País. 

Nas vezes anteriores, os trabalhadores capitularam sempre, mas o Go
verno, de certa forma, também retroagiu; proibiu o uso do estádio municipal, 
proibiu o uso da praça pública e, à última hora, proibiu também o uso da par
te frontal da igreja matriz. Três horas antes, entretanto, liberava a praça fron
teira à igreja matriz, para que ela fosse utilizada. 

Os homens da Oposição que foram a São Bernardo, em todas as vezes 
que lá estiveram, foram no sentido de colaborar, para o encontro de um de
nominador comum. Os homens da Oposição, as vezes que foram a São Ber
nardo, foram no sentido de buscar uma fórmula e, porque não dizer, para dar 
uma proteção aos trãbalhadores. 

d próprio Líder do Governo, o Senador Jarbas Passarinho, afirmava 
aqui, na semana passada, que para ele, até de forma surpreendente, os traba
lhadores estavam reagindo da forma mais pacíficat mais ordeira que se pode
ria esperar. Não há dúvida de que isto até hoje tem acontecido. Apesar da 
ação dos policiais Cercando a praça, ainda que São Bernardo fosse transfor
mada em praça de guerra, os trabalhadores cercados pelas tropas policiais, 
ainda que os helicópteros estivessem em vôo rasante permanentemente em 
São Bernardo, as reuniões dos trabalhadores sempre foram de forma pacífica. 

As notícias de hoje nos dão conta de que já houve um entrechoque entre 
os operários e os policiais. 

O milagre é que não tivesse acontecido até agora, mas parece que de tal 
forma o Governo isto buscava, de tal forma o Governo isto procurava que 
isto terminou por acontecer. 

Imaginou-se que poderia ter acontecido no dia 19 de maio. Mas nesse 
dia, São Bernardo também _foi transformada numa praça de guerra. Uma 
passeata, em que os Operãrios com suas esposas e filhos percorreriam as ruas 
de São Bernardo, foi considerada proibida. Mas, na última hora, o bom senso 
das autoridades liberou a passeata e 120 mil trabalhadores andaram pelas 
ruas. As tropas policiais foram todas retiradas, não restando um homem só 
para policiar a cidade. Mas não houve um fato, absolutamente um fato se
quer, que prejudicasse a vida normal da cidade. Os trabalhadores fizeram a 
.sua passeata e voltaram as suas casas da forma mais pacífica imaginada. 

Mas já logo depois, quando se imaginou que os fatos estavam normaliza
dos e que o Governo tomaria como uma providência a seguir a busca do 
diálogo, o responsável pela Segurança Pública fez questão de falar pela televi
são, para o Brasil inteiro, dizendo que, a partir do dia seguinte, São Bernardo, 
mais uma vez, seria ocupada e as manifestações, mais uma vez, seriam proibi
das. 

Parece mentira ·um fato dessa natureza, a frieza do Governo achando 
que terá vitória pelo esmagamento, derrotando os trabalhadores pela fome, 
pelo temor e pelo pavor, assim conseguindo que eles voltem ao trabalho, que 
essa é a fórmula de se resolver o grave problema social do ABC paulista. 

Esta é a tese sempre defendida pelo Sr. Ministro do Trabalho. S. Ex~. ao 
longo deste mês. deve ter-se reunido, provavelmente, uma centena de vezes 
com os Jíderes do capital. Deve ter-se reunido praticamente em caráter per
manente com os empresários de São Paulo. Houve um momento em que o 
ilustre Senador Teotônio Vilela, falando com o Presidente da Federação das 
Indústrias de São Paulo e falando com os integrantes do chamado grupo dos 
14, conseguiu por parte deles a boa vontade no sentido de se reiniciarem as 
negociações. Os próprios empresários paulistas estavam interessados em 
reabrir o diálogo com os empregados. No entanto, o Ministro do Trabalho 
foi peremptório, foi absolutamente conclusivo: "Não se abre o diálogo, não 
se abrem as negociações, porque estas já estão absolutamente encerradas." 

Houve, inclusive, a marcação de um encontro entre o advogado dos em
presários e o advogado dos trabalhadores. Combinado o encontro para o dia 
seguinte, às 9 horas da manhã, no qual ambos os advogados estabeleceriam 
uma pauta cromum de negociações, para que se pudesse fazer a abertura do 
diálogo entre empresários e trabalhadores, ao invés do advogado do sindicato 
dos empresários comparecer à reunião com o seu colega, o advogado dos tra
balhadores, ele foi chamado urgente à Brasília e, na volta a São Paulo, deu 
uma declaração 180 graus diferente, dizendo que absolutamente não era mais 
possível aceitar o diálogo. 

Mas, será possível, Sr. Presidente, será que existe nesta Casa um Senador 
do PDS que não tenha convicção absoluta de que o Sr. Ministro do Trabalho 
não tem a esta altura mais a confiança do trabalhador brasileiro? Esse minis
tro que ocupa o Ministério que tem Como nome Ministério do Trabalho, sa
bendo que o empresário tem tantos ministérios a ele ligados- não falo do 
Ministério do Planejamento, não falo do Ministério da Fazenda, mas do Mi
nistêrio da Indústria e do Comércio diretamcnte ligado ao empresário- um 
Sr. Ministro do Trabalho, um homem que não tem absolutamente diálogo 
com os trabalhadores brasileiros, não tem com os trabalhadores do Rio 
Grande do Sul, con&o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre que continua 
sob intervenção desde novembro, que não diz uma palavra sobre o problema 
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da greve de Minas Gerais, um homem como este que desde a primeira hora 
colocou-se ao lado do capital, que desde o primeiro momento colocou-se ao 
lado dos empresários, que se reúne diariamente com os empresários, que nega 
sequer uma reunião com os trabalhadores e que acha que o esmagamento 
pelo temor, pelo terror que ele é o primeiro permanentemente no rádio e na 
televisão a divulgar, ameaçando com demissão em massa, afirmando que a lei 
aí está, dizendo que as filas são imensas às portas das fábricas para novos tra
balhadores ocuparem as vagas dos que estão fora, um homem como esse será 
que, a esta altura dos acontecimentos, nã .. a entende que o maior favor que ele 
poderia prestar, não apenas aos trabalhadores mas parece-me que, a esta al
tura, aos próprios empresários e ao Governo, età. p-edir demissão do cargo 
que ele está a ocupar? Porque ele está trazendo um problema gravíssimo à 
Nação, um problema gravíssimo ao próprio Presidente, que, em Jaguarão, no 
meu Estado do Rio Grande do Sul, quando a imprensa lhe perguntou o que 
S. Ex• achava &obre o problema do ABC, respondeu que era necessário 
reabrir o diálogo. O Presidente da República no Rio Grande do Sul falava em 
restabelecer o diálogo, e, no dia seguinte, o Ministro do Trabalho desautori
zava o Presidente da República dizendo que o diálogo absolutamente não se
ria restabelecido. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tem toda razão ao si
tuar o problema nestes termos, nobre Senador. Diria mais, acho que este re
sultado da perda de credibilidade, do descrédito, do desgaste da imagem não 
atinge apenas o Ministro do Trabalho mas, a todo o Governo. Há um saldo 
jã obtido de todo este episódio, nobre Senador. Pode ser até que o Governo 
venha a obter aquilo que ele pensa seja a vitória que é O esmagamento dos tra
balhadores, mas um saldo jã resultou disso tudo, extremamente negativo para 
o Governo que é a perda de credibilidade, a desconfiança, o ressentimento da 
classe trabalhadora toda, não só dos operárioS do ABC de São Paulo, mas de 
toda a classe trabalhadora contra o Governo, como uni todo e não apenas 
contra o Sr. Ministro do Trabalho. E mais, um desgaste de toda a própria fi~ 
gura do Presidente da República que jurou a democracia. Obviamente se tem 
que ligar a abertura social à liberdade sindical, ao regimC democrático. A Pró
pria imagem do País no exterior estâ prejudicada. Tive oportunidade de ler os 
comentários na imprensa européia nestes últimos dias, comentários sarcásti· 
cos sobre a abertura entre aspas, abertura política brasileira que prendia líde
res sindicais, que esp"ancãva líderes sindicais, que intervinha em sindicatos. 
Então, a meu ver, nobre Senador, e concordando inteiramente com as colo
cações de V. Ex', jâ resultou um saldo, um saldo concreto, extremamente ne
gativo para o Governo, em termos de ressentimento da classe trabalhadora, 
de perda de credibilidade, de perda de confiança das autoridades governa
mentais brasileiras, diante do trabalhador brasileiro. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem toda razão o ilustre Se
nador Roberto Saturnino, que faz uma afirmativa importante, retornando da 
Europa, sobre as publicações dos jornais europeus. 

Realmente, os jornais europeus têm comentado o problema do ABC, 
não o problema da greve, porque na Europa democrâtiCa, a greve, no regime 
capitalista, é algo absolutamente normal. O que eles não conseguem entender 
é o porquê da intervenção por causa da greve; por que os líderes dos sindica
tos estão presos, por estarem organizando uma greve? 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Logo que eu responder ao 
aparte do Senador, lhe darei com o maior prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Pois não. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Reparem os Senhores, como 
estamos longe do chamado regime capitalista, porque regime capitalista é o 
regime do livre diálogo entre o capital e o trabalho. 

Reparem que há pouco falava o Senador Roberto Saturnino do diálogo 
do leão e do cordeiro. No País, realmente, o diálogo do capital e do trabalho, 
lã no Nordeste, e em muitos locais ·é absolutamente dificil, porque o nordesti
no não tem condições, porque o operariado, praticamente, está numa luta de 
subsistência. Mas onde hâ o mínimo de possibilidade de diálogo, como no 
caso do ABC, o Governá não vem para garantir esse diâlogo, o Governo vem 
para esmagar, exatamente o setor do trabalho. 

Isto que ainda ontem dizia na televisão o ex-Ministro do Trabalho e ex
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Arnaldo Sussekind, que, quando 
ele fez a reformulação da CLT, na parte referente à intervenção nos sindica

_tos, ele jã defendia a necessidade de que só o Tribunal pudesse intervir nos 

sindicatos mas ele não encontrou ambiente no Governo, porque vivia-se num 
regime de exceção; disse ele que naquela época a defesa da tese que ele fazia e 
o esforço que fez para tirar do Ministério do Trabalho o direito de intervir 
nos sindicatos, dando esse direito apenas à Justiça, para isso ele não -conse
guiu guarida, mas argumentava que devemos, agora, lutar para isto. 

Vem o Governo e argumenta que realmente devemos reformular a CLT, 
e tem até projeto de reformulação da CLT. Vem o Governo e reconhece que 
se deve dar mais autonomia aos sindicatos, mas ele us_a o instrumento arbi
trário, absurdo, que pode ser legal porque é da lei, mas é injurídica e absolu
tamente injusto porque não está dentro dos princípios da normalidade da 
Justiça. Ele usa esse instrumento para decretar a intervenção nos sindicatos 
do ABC, e não apenas para decretar a intervenção nos sindicatos do ABC, 
mas para prender os seus líderes e determinar, inclusive, um longo período de 
incomunicabilidade. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Nobre Senador Pedro Si· 
mon, não era meu propósito interferir no discurso -de V. Ex', porque respon
derei pela Liderança, mas para que as suas palavras não fiquem neste ple
nário, face ao nosso silêncio, como ·qualquer suposição de concordância, que
ro dizer que aos argumentos e aos f:ltos de V. Ex' eu oporei, no momento 
oportuno, pela Maioria, outros fatos e argumentos de ordem jurídica, que in
validam as declarações de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Receb.o, com alegria, o apar
te do nobre Senador; apenas V. Ex' poderia ficar tranqUilo, porque jamais o 
silêncio do PDS seria recebido como concordância às palavras da Oposição. 
f de tal maneira incondicional a solidariedade do PDS aos a tos do Governo 
que, pelo fato de o estarmos aqui criticando, jamais passaria pela nossa ca
beça termos a concordância do PDS, porque essa concordância sabemos que 
ê geral, ampla e irrestrita aos atos do Governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que está acontecendo hoje no ABC foi 
previsto nesta Casa. O PMDB, o PP, o Partido Trabalhista, o Partido dos tra
balhadores, pelos seus homens que passaram nesta tribuna, chamaram a 
atenção da luta e do esforço que deveríamos fazer para que esses casos não 
ocorressem. Os homens do PMDB que foram a São Bernardo, os homens do 
PMDB que foram ao Ministro da Justiça, os homens do PMDB, o Senador 
Marcos Freire, que fez uma proposição ao Presidente do Senado no sentido 
de que esta Casa indicasse uma Comissão, jâ que ninguém estava fazendo a 
intermediação, que esta Casa fizesse essa intermediação, tentasse fazer a in
termediação. Quer dizer, a Oposição tentou, de todas as formas, buscar um 
entendimento para que o que está acontecendo hoje em São Bernardo não 
acontecesse, mas o Governo não aceitou. O Presidente da República fez um 
pronunciamento no Palácio do Planalto e a imprensa publicou em manchete 
que ele estava à espera de sugestões da Oposição, para encontrar um denomi
nador comum para resolver o problema do ABC paulista. E a Oposição fez a 
proposição. A proposta foi feita, foi insistida por tantos e tantos parlamenta
res da Oposição. 

Parece-me que a essa altura é maiS do que óbvio que a figura do Ministro 
do Trabalho perdeu a autoridade, porque ele é hoje muito mais o ministro do 
capital. É mais do que claro que a essa altura fala o_Comandantedo II Exérci
to, fala o Comandante da 2• Região Militar- e aquí uin parênteses- e nin
guém é demitido. O General Serpa foi! O Regulamento do Exército valeu 
para o General Serpa, mas não valeu para esses dois pronunciamentos feitos 
pelo Comandante do II Exército e pelo Comandante da 2• Região Militar; 
ambos de cunho político também, ambos falando sobre assunto que não é da 
sua competência. Uma hora vale o regulamento, outra hora não vale. Fala o 
Secretãrio da Justiça de São Paulo, fala o Diretor do DEOPS de São Paulo, 
fala o Ministro da Justiça deste País, fala o Ministro do Trabalho. Foram 
tantos os pronunciamentos e tão controvertidos que me parece que, a essa al
tura, quem deveria falar era o Presidente da República. Parece-me que a voz 
silenciosa, a voz que daria realmente condições para se buscar um entendi
mento, se se quisesse, seria a voz do Presidente da República. Era hora do 
Presidente da República tomar a si a decisão. Essa proposta a Oposição fez. 

Se o Presidente da República tomasse a si a decisão, se o Presidente da 
República chamasse a si a solução, se S. Ex' desse a palavra de comando seria 
a palavra de alguém que realmente falava e o resto silenciava. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Será que ele pode decidir? 

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

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A pergunta é importante. Se
rá que ele pode decidir. Será que quer deCidir. A pergunta realmente é impor
tante, principalmente quando &e tem notícia que antes desses acontecimen
tos, antes da greve houve muitas reuniões do Sr. Ministro do Trabalho com o 
Comandante do II Exército. A imprensa publicou a série de reuniões que ambos 
cfctuaram, antes do início da greve; por isso, a pergunta é pertinente. 
Mas, se faria a primeira propOsta, que 6 Presidente tornasse a iniciativa, a se
gunda proposta, que o Presidente determinasse a soltura dos presos. Essa não 
era a reivindicação dos grevistas, mas era urna sugestão da- classe política, 
porque no momento em que S. Ex' soltasse os presos, seria um gesto de gran~ 
deza do Presidente da República para dizer: vamos tentar resolver o proble
ma; a terceira sugestão, é a de que tirasse as tropas das ruas do ABC, liberan~ 
do os grevistas, para que eles pudessem se reunir pacificamente como estavam 
se reunindo. A quarta sugestão, era no sentido de que determinasse o imedia
to reinício -das negocíações, qtie 6 Presidente determinasse que trabalhadores 
e empresários se sentassem à mesa para reiniciar o diálogo. A quinta suges
tão, era a de que os trabalhadores, atendidas essas sugestões, suspendessem a 
greve para fazerem as negociações. Parece~rne que a essa altura dos aconteci
mentos, se os trabalhadores, com essas sugestões aceitas, uma vez suspensa a 
greve e indo para a mesa das negociações, quem tem d-úvida de que tanto os 
patrões como os empregados não estão loucos para ver essa greve terminar? 
Quem tem dúvida que eles haveriam de encontrar um denominador comum e 
que, praticamente, 99,9% à greve não voltariam, porque eles achariam o denomi
nador comum. Isso, se quisessem encontrar uma solução, mas parece que 
não querem encontrâ~la. A solução é o esmagamento Ou, como diz a nota da 
CNBB, a rendição incondicional por parte dos empregados. Dentro dessa 
tese da rendição incondicional, hoje, Santo André se entregou, voltaram ao 
trabalho, e São Bernardo não voltou, então, jâ houve a intervenção da polí
cia. Ocorreram os fatos que temíamos e que demoraram por acontecer, mas, 
quase que eu poderia dizer que eram inevitáveis; teriam que acontecer. 

As tensões, o medo, o pavor de trinta e tantos dias, militares com metra~ 
lhadoras do lado, trabalhadores do outro lado, um do lado do outro, mais 
dias ou menos dias tinha que acontecer. O milagre foi que levou tanto tempo. 
Agora, não se diga que a Oposição esperou que os fatos acontecessem para 
vir a esta tribuna e dizer:- .. olha, os fatos aconteceram". Não! A Oposição 
lutou, esforçou, batalhou para que esses fatos não acontec~.:.'éni e debaixo da 
tese de que o importante era encontrar um denominador co-mum. Deduzo do 
aparte do Senador Roberto Saturnino, à nível de prestígiamento, à nível de 
somatória; é muito provável que a Oposição tenha sornado muito nesta greve, 
porque a revolta. porque a repulsa, porque o protesto por parte dos trabalha
dores, com relação ao esmagamento, é total. E diz muito bem o Senador que 
não apenas no ABC, porque de Norte a Sul, mesmo aqueles pequenos- e se 
urgumentu aqui, a Bancada do PDS: "mas quem faz greve é o ABC, são ôs 
prfncipes do trabalho, são os homens que mais ganham". 13 verdade! Mas eles 
fazem porque têm as condições de resistênCia, porque um humilde, um mise
rável não tem, aqueles pequenos sindicatos que não têm condições não po
dem fazer. Por isso se defende uma sindical única de trabalhadores, onde uma 
organização, no seu conjunto, possa proteger o mais fraco que, hoje, não tem 
condições. Mas, mesmo aquele que é mais-fraco sa-be que ali no ABC, na luta 
deles, na resistêncía deles, no encontro digno de solução para eles, está a pos
sibilidade do avanço deles amanhã. 

Para a Oposição, a tese defendida pelo Governo, a solução encontrada 
pelo Governo- e as tropas da rua e o sangue derramado no ABC- pode ter 
somado, mas não somou para a Nação. Para nós o mais importante é o as
pecto altamente negativo para a nação dos acontecimentos de São Bernardo. 
Por isso lutávamos desde a primeira hora para que isso não acontecesse;_por 
isso não cruzamos os braços; por iS-so alertamos, aqui, os homens do Gover
no no sentido de evitar que o que aconteceu estivesse acontecendo hoje em 
São Bernardo. 

O Sr. Humberto Lue('na (PMDB - PB) - Permite V_ Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Corri prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Nobre Senador Pedro Simon, 
concordo em gênero, número e grau com o discurso de V. Ex•, que é dos mais 
oportunos. A certa altura V. Ex' reclama uma decisão do Senhor Presidente 
da República mas, infelizmente, o que temos assistido é a total insensibilidade 
de Sua Excelência, pois enquanto os acontecimentos se agravavam enorme
mente no ABC paulista, o que a Nação via esta-rrecida era o Senhor Presiden
te da República fazendo equitação no Rio -Grande do Sul, âando entrevista 
sobre sexo e amor e assistindo futebol em Brasília. O que demonstra, clara
mente, que estamos num Governo onde o rei reTha mas não governa; quem 
dirige efetivamente esta-Nação, neste momento, é o Sr. Ministro Delfim Net~ 

to. E não tenha dúvida V. Ex• de que ele é que está manipulando todo esse es
quema de repressão no sentido de colocar, sobre os ombros dos trabalhado
res, a responsabilidade pelo agravamento da inflação, que jâ o derrotou no 
primeiro trimestre do ano. 

Mas, gostaria, antes de terminar este aparte, de lembrar a V. Ex• que a 
Oposição também fez uma outra sugestão e não contou, até agora, com o 
apoio da Maioria nesta Casa. Hâ mais de dez dias requeremos, ao Sr. Presi~ 
dente, a convocação ao Plenãrio deste Senado do Sr. Ministro Murilo Mace
do para um debate amplo e franco em torno dos fatos relacionados com a 
greve do ABC. E os dias vão passando e, até hoje, não houve um pronuncia~ 
mente deste Plenário a respeito da proposição. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Esta afirmativa de V. Ex• é 
realmente impressionante. 

Tenho dito muitas vezes, Senador Humberto Lucena, que se nós anali
sarmos com profundidade o chamado esvaziamento do Poder Legislativo, 
nós vamos verificar que ele não está tanto, como se diz, no texto constitucio
nal; ele está muito mais na ação deste próprio Congresso. 

Nós é que somos responsãveis pelo esvaziamento do Poder Legislativo. 
V. Ex'- está citando um caso típico. Mas, então, há uma crise corno esta em 
São Paulo, convoca~se o Ministro dó Trabalho para prestar um depoimento 
sobre um problema tão grave como este e o Partido do Governo não tem co~ 
ragem de negar, porque negar seria um escândalo. 

Então, pãra. Há dez dias está parada a votação, neste Senado, para que 
se possa realmente induzir a que o próprio PDS consiga os 37, ou até que o 
fato caia no esvaziamento e, então, o PDS possa tranqüilamente rejeitar o re
querimento, sob o argumento de que a greve acabou. 

Mas será que esta Casa- rião digo que não tem o direito, mas não tem a 
obrigação, o mínimo que ela pode fazer não é chamar o Ministro do Traba
lho? Será que esta Casa não tem a obrigação de debater, de discutir, de ouvir? 

Talvez, até, estejamos sendo injustos com o Ministro do Trabalho, talvez 
ele tenha uma sêrie de argumentos que não possa dizer pelos jornais, mas que 
possa dizer a esta Casa. Talvez até o Ministro do Trabalho, ele próprio, tenha 
o direito de ser ouvido por este Plenário, para expor as suas idéias. 

No entanto, tem razão V. Ex': hâ 10 dias, o requerimento está na pauta 
para ser votado, na Ordem do Dia, e não se vota, porque o PDS absoluta~ 
mente não permite que ele seja votado, ou esperando o esvaziamento da gre
ve, para poder votar pela sua rejeição com tranqUilidade- não há mais o 
fato- ou tendo que conseguir os 37 Senadores para votar pela rejeição. Mas 
parece-me que, neste caso, o assunto é mais sério. 

O problema do esmagamento no ABC pode ser uma vitória do Governo. 
Pode ser que, mais dia menos dia, com as ameaças de demissão em massa e, 
agora, os jornais de hoje estão a noticiar que os empresários de São Bernardo 
afirmam que quem for ao trabalho até amanhã, esses não terão problema ne
nhum: os que não voltarem ao trabalho, amanhã, aí jã terão a punição e ten
do faltado por mais de trinta dias a demissão poderá ser imediata, pode ser 
que o esmagamento aconteça. Será que foi uma vitória do Governo? Será que 
pode se somar, aos gestos favoráveis a polítkã. governamental, o esmagamento 
da greve do ABC? Será que se buscou, realmente, a harmonização que a nós 
interessa, do povo brasileiro, a paz social? 

Que tipo de revolta é esta que estará dentro da alma desses milhares de 
trabalhadores que poderão voltar ao trabalho mas com protestos e revolta 
tremendas dentro de si? O que somou o Governo com isso? Mas quais os inte
resses que estão atrás desta frieza do Governo, com relação ao ABC? Urna 
decisão judicial. Em primeiro lugar: a decisão judicial não foi definitiva, há 
recurso da decisão do TRT de São Paulo para o Superior Tribunal do Traba
lho. Em segundo lugar: se se quisesse poder~se~ia, inclusive, se o Presidente 
da República desejasse, buscar o entendimento até dentro do Tribunal. A im
prensa noticia hoje, os jornais do Rio noticiam hoje que o Tribunal Superior 
do Trabalho, por fonte própria, buscou a possibilidade de indicar um dos 
seus Ministros para ir a São Paulo fazer a intermediação. Reparem como o 
próprio Tribunal discutiu uma fórmula para encontrar uma solução. Só o 
Governo que não. Só o Governo que agiu fria e rigidamente. 

A imprensa tem noticiado e tem comentado: O que haveria atrás dos 
bastidores com relação aos fatos de São Paulo? Quem estaria interessado no 
endurecimento dos acontecimentos de São Paulo? Que linha seria essa e quais 
seriam os autores que desejariam, através dos entrechoques de São Paulo, di~ 
ficilltar a chamada - entre aspas - abertura que estamos vivendo. 

Alguns falam no Governador, outros falam no Ministro do Planejamen
to, outros falam nessa ou naquela autoridade militar. A verdade é que, não há 
dúvida, o Governo está demonstrando frieza e falta de sensibilidade. Já não 
digo senso político;jâ"não digo cobertura ao seu Partido; já não digo preocu~ 
pação da busca do prestígio popular, mas o mínimo de sensibilidade. 



1374 Terça~feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Maio de 1980 

Agora é um Governo onde o Presidente da República vai a minha terra, 
o Rio Grande do Sul, e aparece, perante as câmeras de televisão, beijando 
uma guriazinha de 12 anos e lhe dá a importância de doze mil cruzeiros, do 
seu bolso. Sua Excelência recebera uma carta da criancinha, da menina que 
lhe disse precisar fazer um tratamento nos dentes, mas não tinha dinheiro. O 
Presidente da República, em meio a um milhão de preocupações, teve a gran~ 
deza de se lembrar, e a primeira coisa que fez, ao chegar em Cachoeira, foi 
botar a mão no bolso e dar os 12 mil cruzeiros, para a criança poder fazer o 
seu tratamento dentário. 

Por uma coincidência, o repórter do Jornal Nacional da televisão estava 
presente- o que, aliás, o Presidente não gostou, porque queria praticar em si~ 
gilo, e o fato tornou~se notório, à sua revelia - mas por uma coincidência, o 
fato foi filmado e televisado para o Brasil inteiro. 

Pois ê o Presidente que tem a sensibilidade de receber a carta de uma 
criança, pedindo~lhe um tratamento dentário, e bota a mão no seu bolso, e 
pratica uma ação que merece respeíto- apesar da publicidade que, tenho a 
certeza, feita à sua revelia- mas não tem a sensibilidade para ver o problema 
d~ milhares de brasileiros que sofrem no ABC. E não é apenas o problema do 
ABC, é a repercussão que issO tem, a nível nacional. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com o maior prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Senador, estava acompa
nhando sem nenhum desejo de interferir no pronunciamento de V. Ex•, nesta 
tarde. Mesmo porque o Senador Aloysio Chaves va1, em nome da Liderança 
do Governo, responder a V. Ex' Mas dois fatos- e V. Ex' vai~me ouvir com 
a tranqUilidade que estou dando o meu aparte, já que me concedeu- dois fa~ 
tos fizeram com que solicitasse o aparte a V. Ex' Primeiro diria mesmo o 
insulto, porque as palavras do nobre Senador pela Paraíba foram insultuosas, 
chegando à conclusão de que o Presidente da República não governa o País. 
Ora, isto é uma terrível injustiça e diria mesmo que foi uma infellz--lnter~ 
venção a de V. Ex' A chamada abertura, entre aspas, a que V. Ex' se referíu é 
aquela que proporcionou a mais ampla liberdade de imprensa neste País. A 
chamada abertura, entre aspas, Sr. Senador Pedro Simon, é aquela que fez re
tornar todos os brasileiros que, anistiados, voltaram ao convívio da sua Pá~ 
tria e à participação ativa na política naciOnal. A sensibilidade que o Presi~ 
dente tem demonstrado em todos os momentos, desde que assumiu o Gover~ 
no da República, é proclamada e reconhecida pelo povo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pelo povo! 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS_.:_ BA)- Pelo povo, e V. Ex' sabe que é 
verdade. V. Ex•, como homem que ausculta seus correligionários, sabe que o 
povo reconhece que o atual Presidente João Figueiredo é um homem sensível, 
ê um homem que se preocupa com os problemas que V. Ex' acaba de acen
tuar tão ironicamente. Não entendi porque eSsa ironia a um gesto generoso 
do Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A ironia fica por conta de 
V. Ex~ 

O Sr. LomantoJúnior(PDS- BA)- V. Ex', em seguida, afirmou sorri~ 
dente ou esboçando esse sorriso irânico, que já nos habituamos aqui, a con
templar na tribuna, V. Ex' afirma que o Presidente queria fazer aquela entre
ga de maneira secreta, mas coincidentemente um homem da televisão conse
guiu constatar o fato e expô~ lo para o Brasil inteiro. Ora, Senador, não foi fe~ 
liz V. Ex' em trazer esse problema. Foi um gesto ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não fui feliz eu, ou a televi
são? 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex• A sua ironia não me atin
ge, já estou habituado a ela. V. Ex• vai, de agora em diante, ouvir os meus 
apartes, senão não voltarei mais a intervir em nenhum discurso de V. Ex• Por~ 
tanto a infelicidade do Senador pela Paraíba e a ironia que V. Ex' revela, co~ 
mentando um gesto largo do Presidente, um gesto de sensibilidade humana 
do Presidente, em atender a uma criancinha que lhe escreveu, realmente não 
valoriza seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito obrigado. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Pode V. Ex• ficar certo de que 
essa sensibilidade foi demonstrada pelo Presidente, na primeira greve, na gre
ve do ano passado, em que se esgotou, em que se exauriu toda a boa vontade, 
todo o desejo de se chegar a urna conclusão até o retorno dos dirigentes sindi~ 
cais que sofreram a intervenção. Eles retornaram num gesto de benevolência, 
num gesto de sensibilidade, num gesto de mão estendida, num gesto de correi~ 

Iiação do Presidente. Ainda agora, nesta greve, e não quero entrar no assun
to, porque com muito mais propriedade o Senador Aloysio Chaves vai dar a 
resposta a V. Ex', o Presidente e o Ministro do Trabalho revelaram a mais ab~ 
soluta sensibilidade, até que houve uma decisão do Tribunal e essa decisão te
ria que ser acatada, teria que ser respeitada, e o Presidente da República não 
poderia dar o exemplo de desr~peitp à lei reconhecida pelo Tribunal. Esta ê a 
intervenção que queria dar a V. Ex' Espero não voltar mais a interromper a 
fala de V. Ex' que costuma ser bril.hante, mas que ao discurso desta tarde não 
dou este qualificativo. -O Sr. Enndro Carreira (PMDB - AM) - Permita·me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Apenas para dizer ao nobre 
Senador Lomanto Júnior que a ironia vai por conta de V. Ex• O meu sorriso 
foi um sorriso satisfeito, quando vi a bondade do Presidente com a crianci
nha; apenas esperando que ele tivesse o mesmo gesto de grandeza para as mi~ 
Ihares de criancinhas do ABC. 

Com relação à infelicidade de estar o homem da televisão presente, eu 
não acredito que V. Ex.f queira dizer que o Presidente da República fez a en
trega deliberadamente na frente da televisão. Por isso acho que houve um ges
to de esperteza da televisão, fazendo aquilo que o Presidente não queria. 
Acredíto que ele queria fazer espontaneamente, escondido, sem o conheci~ 
menta da televisão. Sua Excelência deve ter neã.do até muito magoado, quan
do viu a televisão dando conhecimento de um gesto que era apenas seu, pes
soal. Não vejo a ironia! A não ser qUe V. Ex' ache que era realmente para ser 
feito diante da televi~ão e ela teria de levar para o Brasil inteiro. 

O Sr. Efandro Carreira (PMDB- AM) Nobre Senador Pedro Simon, 
houve um pequeno equívoco do ilustre Senador Lomanto Júnior ao atribuir 
ao ilustre Senador Humberto Lucena a afirmação quanto à capacidade de de~ 
cisão do Presidente da República. Quem põs em dúvida a capacidade de deci
são do Presidente da República fui eu, e o pus exatamente baseado em asserti
vas do Presidente da República, pois ele dissera peremptoriamente que fora 
designado a cumprir uma missão; que ele não decidira ser Presidente daRe
pública; ele fora designado a cumprir uma missão e a cumpria a contragosto; 
váríãs vezes ele tem repetido que a contragosto ê Presidente da República. 
Logo conclui~se daí... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- E sabemos que tudo que a 
gente faz sem gosto, a gente não faz com capacidade total... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Exatamente, obviamente ele 
rião fem capacidade de decisão. E o que é mais grave: a Nação toda está sa~ 
bendo hoje, e o mundo inteiro, em razão das telecomunicações rápidas como 
são, que a capacidade de decisão neste País está com o mão branca; é um ser 
indefinido, amorfo. Pois na gr~ve do ABC, até hoje, não se sabe quem deu or
dem para prender os presidentes dos sindicatos, nem para espaldeirar os re~ 
presentantes do Legislativo. Isso é imperdoável. 

Estou com um discurso preparado e ficarei satisfeitíssimo se consegui
rem me eliminar, se o mão branca, conseguir me eliminar, mas não posso fi~ 
car calado quando se impede um Senador da República de penetrar na prefei
tura de um município de seu Estado, corno foi impedido o Senador Franco 
Montoro, por pretorianos e beleguins, alcagiletes do SNI e do DO!-CODI. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- V. Ex• traz um fato sobre o 
cjual eu ia me manifestar. Um Senador da República estava ali, -mas pelo 
amor de Deus! - na sua obrigação, quando havia cento e vinte mil trabalha
dores em véspera de uma passeata; se a polícia estava ali proibindo a passea
ta, se fatos graves poderiam acontecer, qual era a obrigação dos Senadores de 
São Paulo, senão tentar ati, com a sua presença, evitar que algo de grave 
acontecesse? 

Quem não conhece o Senador Orestes Quércia, quem não conhece o Se~ 
nador Franco Montara? Será que se pode argumentar que os policiais que 
usaram da violência não conhecem a figUra do Senador Franco Montara? Se~ 
rá que se pode argumentar que alguém em São Paulo não conhece o Senador 
Franco Montara? O que fez este Senado? Este Senado foi atingido. O Seria~ 
dor Franco Montara, na sua dignidade, na sua responsabilidade não teve em 
um zero diminuída a sua dignidade, porque ele estava no cumprimento da sua 
missão; ele estava fazendo o que era absolutamente obrigação do seu manda~ 
to. Agora, esta Casa foi atingida. E o que fez esta Casa? O que fez a Mesa do 
Senado Federal para preservar a dignid_ade desta Casa? Alguém se preocu~ 
pau, alguém tem a preocupação em saber o que aconteceu, por que aconteceu 
com o Senador Franco Montara lá em São Bernardo? Foi o SCnador Franco 
Montara, ontem; e, amanhã, pode ser um de nós. 

Eu vi. lã no meu Estado, ser atingido um cidadão de uma determinada 
corporação militar por outra corporação militar; os seus colegas reuniram-se 
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e, inclusive, fizeram justiça pelas próprias mãos em represália pela dignidade 
atingida de um colega deles. Pois esta Casa não tem um gesto; não tem uma 
ação; não_se b_usca saber absolutamente nada. E diz muito bem o bravo Sena
dor pelo Amazonas: Quem determinou o ato de agressão ao Senador Monto
ro? _Quem? 

Com relação ao Professor Dalari, argumentou-se que foi um equívoco. 
Também um absurdo! Quem não conhece o Professor Dalari? Mas, poderá 
dizer-se: é uma figura muito conhecida, mas os policiais não conhecem o 
mundo jurídico, não conhecem o mundo intelectual, não conhecem o mundo 
religioso. Mas o Senador Montoro! Alguém em São Paulo vai aceitar a tese 
de que os poliCiais não o conheciam? Quem permitiu, quem autorizou a 
agressão ao Senador Franco Montoro? Qual foi a ação da Mesa do Senado 
para resguardar, não a pessoa do Senador Montoro, que ele não precisa dis
so, mas a figura desta Casa? 

Recebo agora a informação do Senador Teot_ônio Vilela, de que são du
zentos os feridos no ABC. São duzentas as pessoas que terminaram feridas no 
ABC, no choque entre os operários e policiais. Repito porque é importante, 
porque ele é um testemunho insuspeito. 

Até ontem, o Senador Jarbas Passarinho fazia questão de dizer, desta tri
buna, que era até surpreendente a forma ordeira e pacífica- como os grevistas 
estavam agindo em São Bernardo. Mas, a verdade é que parece que aquilo 
que se queria foi conseguido: 200 feridos no ABC. 

Será, nobre Senador Lomanto Júnior, que esse fato também atingirá a 
sensibilidade, tão bem salientada por V. Ext-, do Presidente da República? ~ 
provável que sim. É possível que a sensibilidade do Presidente agora se sinta 
atingida, ao tornar conhecimento de que são 200 as pessoas feridas no ABC, 
num choque verificado entre trabalhadores e policiais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Desejo esclarecer ao nobre 
Senador que o assunto que V. Ex'" aborda já foi aqUi ventilado pelo Presiden~ 
te Nilo Coelho, que já deu os esclarecimentos a este Plenário, inclusive dizen~ 
do que entrou em entendimentos com o Sr. Ministro da Justiça. 

Quero também dizer a V. Ex'" que seu tempo estã se esgotando. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não por causa do assunto, 
mas porque se esgotou mesmo ... 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Pedro Simon, não posso 
deixar de tecer elogios ao comportamento das bancadas de todos os partidos, 
pela posição de equilíbrio que assumiram durante os últimos acontecimentos 
de São Paulo. Também não seríamos nós que iríamos concordar com agres
sões a membros deste Poder se é que houve tais agressões. Mas, o que me im
pressiona, nobre Senador, é o que V. Ex• diz sobre o Parlamento: o quedes
moraliza esta Casa não é- a Constituição, não são os a tos de exceção, mas sim 
a posição pessoal de alguns Senadores. Realmente o Parlamentar deveria ser o 
defensor, por excelência, das leis, da observância das normas legais. Nessas 
condições, as atuais assembléias dos metalúrgicos jamais pOderiam ser reali
zadas nem por eles defendidas, de vez que não foram convocadas e nem realiR 
zadas pelos sindicatos, de forma legal. Os a tos realizados depois de estabeleci
da a ilegalidade da greve poderiam representar nada menos que ocasiões de 
provocações e de desordens. É por isso que V. Ext-, com razão, acha que inci~ 
dentes dessa natureza demoraram a acontecer. Na opinião de V. Ex• eles fa
talmente teriam que acontecer. No entanto 6 que pensa V. Ext-? V. Ext- acha 
que quem deve resolver o problema é o Presidente da República? E de que 
modo? Ultrapassando a lei? V. Ex• acha que se o Presidente da República ulR 
trapassar a lei estarã praticando um ato de grandeza. Mas acha também, que 
se os operários cuinprirern a lei voltando ao trabalh_o, estarão pura e simples
mente praticando um ato de rendição total e humilhante. Nesse caso, nobre Se
nador, vejo que V. Ex'" tem toda razão quando critica a posição de alguns Se
nadores que, realmente, não cooperam para o prestígio desta instituição. Há 
uma grande diferença corno V. Ext- bem notou entre a nossa democracia e a 
de outros pafses mais desenvolvidos. Nestes, a lei não é desrespeitada e, se o é, 
esse desrespeito certamente não serâ apoíado por parlamentares. Era essa a 
observação que eu queria fazer. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - 10 um aparte brilhante o de 
V. Ext- e que me emociona profundamente ... 

• O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sei que V. Ex• não se emociona. Não hã 
condição de emocionar a Oposição. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - V. Ex• me permite que eu 
responda? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Com todo o prazer. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Estou emocionado com o 
gesto de V. Ext- Nobre Senador José Lins, V. Ext- não calcula com que alegria 
recebo o pronunciamento de V. Ext-

0 Sr. Jos_é Lins (PDS- CE)- Essa é a velha ironia, . que tanto falou o 
Senador Lomanto Júnior. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não, nobre Senador. Repare 
que os nossos amigos do PDS aqui estão como defensores intransigentes da 
lei:- quer dizer, a Constituição, o "pacote de abril", o Senador indireto, a no
meação de Governador, o Al-5, a "Lei Falcão"; fechar o Congresso Nacional 
pelo prazo de um ano e pelo prazo de dez dias, mas isso são contingências ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• apenas confirma a acusação que 
fiz. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Agora, a lei é para o ope
rário do ABC, aliãs, não é nem lei, é uma decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho, que ainda não é definitiva, porque tem recurso, mas, se é decisão 
do Tribunal, ainda que em grau de recurso, para o Governo é lei e a lei deve 
ser cumprida. O resto é restot 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) (Fazendo soar a campainha.) 
"""'-- Peço a V. Ext- que encerre o seu discurso, pois faltam 20 minutos para en
cerrar a sessão e o tempo de V. Ex• jâ estã esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Já encerrarei, Sr. Presidente. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Já lhe darei. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Eu pediria a V. Ex• que 
não concedesse mais apartes. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Apenas este aspecto: aqui, a 
lei; mas o General Figueiredo vai deixar de cumprir a lei? Mas, se até regula
mento do Exército Sua Excelência cumpre, demitindo o General Serpa, conio 
não .vai cumprir a lei? Mas, cumpre a lei quando interessa! Porque, neste mo
mento, eles estão reunidos no Palácio do Planalto, para ver se vão ou não 
cumprir a Constituição. Se vão ou não fazer eleições este ano. Nesse momen
to, não é lei, não é decisão de tribunal, não é nada! Estão reunidos, no Palá
cio, para ver se interessa ao PDS ou não cumprir a Constituição. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Porque se não interessa, eles 
passam por cima, modificam, alteram, fazem o que bem entendem. Agora, lã, 
é diferente. 

Ora, nobre Senador! Não fica bem! V. Ext- invoque o argumento que 
bem entendei, mas me perdoe a sinceridade: não fica bem à Bancada do PDS 
o argumento de defensora da lei. 

na ... 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Se o Presidente deixar? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• declarou, hã pouco, dessa tribu-

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) (Faz soar a campainha)- Eu 
pediria a V. Ext- que não desse aparte, porque faltam quinze minutos para ter
minar a sessão e o Líder, Aloysio Chaves, jâ pediu para falar pela Liderança. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, desejo apenas comple
mentar o meu aparte. Desejo sublinhar que o próprio "Senador Pedro Simon, 
há poucos instantes, elogiou da tribuna a atitude de uma corporação que fez 
justiça com as próprias mãos, defendendo um de seus membros. Basta que se 
diga isto para que pasmemos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Sr. Presidente, eu encerro. 

Parece-me que nós, da OposiçãO, não desejamos· o quanto pior, melhor; 
desejamos a paz social. O Governo está hoje, diante de um novo fato: o acon
tecimento no ABC, os choques entre policiais e operários, as duzentas pes
soas feridas no ABC que podem determinar, por parte do Senhor Presidente: 
ou Sua Excelência decide por uma fórmula, com grandeza, para buscar o en
tendimento, ou Sua Excelência assuma a responsabilidade pelo que possa 
acontecer. 

Aqui fica o nosso apelo, Sr. Presidente. agradecendo :t honra de ter ares
posta por parte do ilustre Vice.Líder do Governo, porque pelo que sei, a Li
derança do Governo vem respondendo or. debates da Opo:-.1~ào de uma forma 
mensal. Acumula tudo que for dito pela Oposição durante um mês e faz uma 
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resposta só. E, hoje, pelo menos vou ter a honra de ter uma resposta pessoal 
por parte de um Líder do Governo, o quejâ é uma satisfação muito grande. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder. 

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O atendimento médico e a prestação de benefícios eventuais, consistentes 
na justificação de faltas ao trabalho, têm sido as duas principais fontes de 
críticas ao--desempenho da Previdência Social. 

Mas, no primeiro caso, as mazelas não podem ser imputadas ao 
INAMPS, mas à própria decadência da medicina no Brasil, denunciada, co
rajosamente, à revista Veja de 23 de abril pelo Dr. Nélson Senise, ex
Professor de Clínica Médica da Universidade do Brasil e ex-Presidente da So
ciedade Brasileira de Reumatologia, que acusa a inflação de escolas pela inca
pacidade profissional da maioria dos médicos formados nos últimos anos. 

De referência às fraudes praticadas, num conluio dos usuários da Previ
dência Social com alguns funcionários inescrupulosos, a atual administração, 
com a presença do Dr. Jair Soares naquela impOrtante Pasta. fez mais, no 
sentido de coibir os abusos, do que foi possível obter-se em todas as gestões 
anteriores. 

Assim, às vésperas de completar o primeiro aniVei'Sário da sua gestão, o 
titular do MPAS, apelando para a fiscalização pessoal, em incertas nos postos 
de atendimento médico, conseguiu melhorar a qualidade e a presteza dos serk 
viços, enquanto, executando os débitos de grandes empresas relapsas, aumenk 
tava a arrecadação previdenciâria. 

Paralelamente a essa ação moralizadora, o Ministro Jair Soares forçava 
a contenção de despesas supérfluas e promovia a desburocratização dos ser
viços administrativos. 

A criteriosa e persistente fiscalização ordenada por S. Ex• no setor de be
neficios, divulgados pela imprensa, os enormes prejuízos produzidos pela 
ação criminosa dos defraudadores, principalmente no Rio de Janeiro, em São 
Paulo e outras Capitais, significaram uiiiã econorn.ia;-pãfa os cofres públicos, 
da orr: .. m de duzent.rs e oitenta milhões de cruzeiros mensais. 

Eram procedir.lento<; irregulares e delituosos que se vinham multiplican
do, iniciados com a r. ;-6pria instítuição da Previdência Social no País, mas, a 
cada dia, mais sofisticados os processos, com verdadeiras sociétas scéleris ra
mificadas no próprio INPS. 

Os abu_sos, os favorecimentos ilegais, as distorções dos benefícios, toda 
sorte de atividades ilícitas comprometiam seriamente o desempenho do setor 
previdenciãrio oficial, porque seinpre resultavam na sonegação de elevados 
recursos. 

Corajosamente, o Ministro Jair Soaies enfren~ou essa máfia, continuan
do a desmantelá-la em todo o País, sem temer pressões, superando ameaças, 
rebuscando, identificando, localizando os abusos e punindo os infratores, de 
maneira exemplar. 

Se essa atuação ministefial significa a abertura de novos rumos na hb
tória admiriíStfã.tiVa do importante setor, não é menos positivo o fato de ter S. 
Ex•, paralelamente, procurando integrar os esforços da sua pasta com os do 
Ministério da Saúde, tornando prioritária a ação preventiva no equaciona
mento da assistência: médica do povo brasileiro. 

Dentre as inovações conseguidas na atual administração, obteve-se a in
clusão dos religiosos no sistema, ampliado o atendiinento ao lavrador, com a 
substituição do FUNRURAL, integrado no INAMPS. 

Surpreendendo a opinião pública, pelo dinamismo da sua ação e serieda
de da sua vigilância, o Ministro Jair Soares, nos cinco ptimeiros-íneses da sua 
gestão, já havia visitado todos os Estaâos, para identificar, ln loco, os grandes 
problemas de execução do Sistema Nacional de Previdência e Assistência So
cial, verificando, desde logo, a fraude nos recolhimentos previdenciários, 
quando a·IAPAS revelava que 12% dos empregados não estavam registrados, 
assim impossibilitados de receber os benefícios da assistência oficial. 

Anistiados~ por Decreto Presidencialde_30 de maio, os devedores da Pre
vidência- dispensados de multa, em cem por cento no primeiro mês, 80% no 
segundo e 60% no terceiro, proporcionalmente ao valor da dívida -começa
ram a satisfazer seus compromissos, para beneficiar-se da anistia parafiscal 
atê o dia 30 de agosto. 

Numa campanha institucional, pelo rAdio ~televisão, dirigida ao empre
sariado em atraso, com o dispêndio de 40 milhões de cruzeiros, a Previdência 
Social recuperou quatro bilhões e duzentos milhões de dívidas, ordenando a 
cobrança executiva dos débitos restantes. 

Providenciou-se, além disso, a redução do prazo de retenção, pelas agên
cias bancárias, do dinheiro arrecadado à conta do INPS, passando de trinta 
para oito dias. 

Paralelamente, o INAMPS buscava liquidar seus débitos para com os 
hospitais que prestam assistência médica aos seus segurados, que somavam 
vinte bilhões de cruzeiros, acumulados há três e quatro anos. 

As contas hospitalares passaram a ser pagas, pontualmente, de mês em 
mês, desde julho, realizando-se estudos para a desvinculação dos honorários 
médicos até então incluídos naquelas. 

Providenciou o Ministro na composição das dívidas com entidades bene
ficentes, clubes desportivos e Prefeituras municipais e, pelo Decreto-lei 
n9 1.699, de 16 de outubro do ano passado, foram canceladas as dívidas até 
três mil cruzeiros, concedido o parcelamento em até 120 meses dos débitos de 
entidades públicas e filantrópicas. 

Prosseguiram as -confrafaÇões de médicos, odontólogos, psicólogos, en~ 
fermeiros e auXiliares de enfermagem, em número superior a dez mil profis
sionais, enquanto o sistema de arrecadação era alterado para evitar a fraude, 
em beneficio dos segurados, -distribuindo-se 200 microcomputadores de 
fabric~ção __ nacional em dez capitais brasileiras, agilizado, assim, o processo 
de concessão e manutenção de beneficio, além de transformar-se na melhor 
prevenção contra as falsificações. 

A sindicância contra ·as fraudes, iniciada uma semana depois da posse do 
Ministro Jair Soares, jâ atingiu-- tOdos os Estados da Federação e só a Ope· 
ração Rio de Janeiro, mobilizados cem inspetores e examinados processos a 
partir de 1973, revelava, no seu primeiro mês, a existência de mais de dois mil 
processos de aposentadoria por tempo de serviço com provas incontestáVeis 
de irregularidades, constatando-se o pagamento irregular de beneficias da or
dem de treze milhões de cruzeiros. 

Nesse ano de vitoriosa gestão da Previdência e Assistência Social. 
incluíram-se novas categorias no sistema, ultimados os estudos para atendi
mento aos trabalhadores rurais, aumentados de seis para dezeno;e por cento 
os benefícios a que têm direito. 

A conjugação de esforços humanos e recursos patrimoniais e financeiros, 
do Ministério da Saúde e do MPAS, com vistas ao estabek.cimento de um só 
sistema de saúde no País, ê meta que vem s~ndo perseguida com afinco, tendo 
c_omo ponto de partida a instalação, em Brasília, da Rede de Serviços Bâsicos 
de Saúde, estendida a experiência a todos os municípios do Rio Grande do 
Sul, através de postos ambulantes. 

_ A partir deste ano, teremos maís de mil novos postos de atendimento 
médi!.!o, na periferia dos centros urbanos e no ínterior do País, instrumento de 
uma açãc_. preventiva sanitária capaz de propiciar, a médio prazo, critérios 
mais racionais de atendimento, encaminhados apenas aos hospitais os caso~ 
de verdadeira necessidade de internamento. 

Isso resultará na diminuição das filas nos postos de assistência médica, 
ajudando no levantamento da estrutura sanitária existente rioS Estados. 

Com o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, em fase final de 
elaboração, poderemos incrementar a produção de sangue, plasma e vacinas, 
com o auxílio da Central de Medicamentos que, no ano passado, distribuiu 
mais de 72 milhões de vacinas em 3.570 municípios brasileiros. 

Houve, em 1979, mais de 3 milhões e 300 mil benefícios na previdência 
social urbana, enquanto 379 mil foram propiciados na área rural, dos quais 
285 mil de prestação continuada e 94 mil de prestação única. 

Efetuaram-se, diret'amente ou através de convênios, pelo INAMPS, mais 
de 118 milhões de consultas médicas, sendo 12 milhões e 600 mil na ârea ru
ral, além de 7 milhões e 700 mil internações, quase um milhão e meio na zona 
agrícola. 

Mais de 23 milhões de consultas odontológicas e número superior a 23 
milhões de serviços dentários, significaram, no meio rural, 6. 700.000 e dez mi
lhões, respectivamente. 

Em convênio corri a FUNABEM e aLBA, com entidades públicas e pri
vadas, foram beneficiados 620 mil menores, realizando-se cursos profissiona
lizantes para 700 mil e distribuindo-se alimentos a 450 mil pessoas por mês. 

Nesse trabalho, persistente, dinâmico, sereno e corajoso, nunca o Minis
tro Jair Soares deixou de ter tempo para atender à imprensa, ao rádio e à tele
visão, promovendo a publicação de quatro folhetos de esclarecimento aos se
gurados e de prestação de contas da sua administração. 

Releve-se que, no atual orçamento do MPAS, cerca de 65% se destinam 
ao pagamento de beneficias em dinheiro, 25% para assistência médica, 7% 
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para outros programas assistenciais e apenas três por cento para a adminis- Em síntese, deve o funcionário ser rápido, eficiente e dedicado ao traba-
tração geral. lho para o que der e vier. 

Hoje a Previdência mantêm convênio com 3.303 hospitais no País, con- Ora, em condições iguais de tratamento1 é comum cada um procurar fu-
tando com 443 agências, 144 postos de benefícios, 1.100 consultórios de perí- gir do sacrificio. Daí ter-se uma constante substituição de funcionários na 
cias médicas, 16 centros de reabilitação profissional e 5.800 médicos e peritos, Seção, nem sempre permanecendo os realmente necessários. 
para o atendimento mediante serviços próprios. Os que ingressam ali, após perceberem o dia-a-dia da Seção, só permane-

Sua verba, este ano, é de 279 milhões de cruzeiros e temos certeza de que, cem nela enquanto não acham outra. E é normal ao funcionário qualificado 
acrescida da cobrança da dívida ativa, dará recursos a fim de que o Ministro não faltar uma gratificação em dinheiro e em tempo de permanência no tra
Jair Soares consiga ampliar ainda mais a assistência aos segurados, dando, balho, com expedientes normais e horários certos. 
ainda, ao País, o exemplo de como uma gestão dinâmica e capaz, racional e - Acreditamos que dando-se vantagens aos funcionários da Seção poder
corajosa, pode recuperar um setor que, até bem pouco tempo, não merecia a se-â selecionâ-los melhor e garantir-se a permanência deles. Assim estar-se-ia 
confiança do povo. gnltificando os sacrificados e servindo melhor aos Senhores Parlamentares 

Ao fazer essas considerações, queremos também realçar o notâvel ser- pois esta é a razão maior da existência da Seção. 
viço que o Ministro Jair Soares vem prestando através de seu constante rela- Para tanto sugerimos ao Projeto de Resolução n9 , de 1980, a Emenda 
cionamento com 'o Congresso Nacional. Equilibrado, de trato ameno e cor- acima apresentada. 
diaJ, encontra na serenidade a energia que marca a sua profícua atuação à Senado Federal, 5 de maio de 1980. - Saldanha Derzi. 

frente do Ministério da Previdência e Assistência Social. O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A matéria serã despachada 
Levando as nossas congratulações ao Ministro Jair Soares, por esse às Comissões de Constituição e Justiça, Diretora e de Finanças. 

magnífico desempenho, temos certeza de que 0 prestígio da Previdência So- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan-
cial, fundado na justa confiança dos trabalhadores, será um dos pontos fulgu- do para a ordinária de amanhã a seguinte 
rantes do atual Governo, porque aquele jovem e brilhante titular s6 faz por 
redobrar a confiança nele depositada pelo Presidente João Figueiredo e pela 
Nação agradecida. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Na presente sessão termina 
o prazo para apresentação de eme~das, a~ Projeto de Resolução n9 1~. de 
1980, da Comissão Diretora. que altera a estrutura administrativa do Senado 
Federal, criando condições para o atendimento dos trabalhos afetos às ses
sões cbnjuntas do Congresso Nacional. 

Ao projeto foi apresentada emenda que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA No I 

Ao Projeto de Resolução n' 18, de 1980. 

Altera a estrutura administrativa do Senado Federal, criando 
condições para o atendimento dos trabalhos afetos às sessões con
junta_s do Congresso Nacional. 

Acrescente-se ao art. 69, na Subsecretaria de Comissões, as seguintes 
funções: 

.. 10 Mecanógrafos-Revisores FG-4." 

Justificação 
As atribuições normais de uni datil6grafo que exerce funções na Seção 

de Mecanografia da Subsecretaria de Comissões são excepcionais. 
Esta Seção recebe tarefas a serem cumpridas de várias fontes, dentre as 

quais: 
a) da Assessoria Legislativa; 
b) diretamente dos senhores relatores, senadores ou deputados, quando 

se trata de Comissões Mistas, Especiais ou_ de Inquêrito; e 
c) da própria Comissão que, reunindo e não aprovando o parecer do 

Relator, ou fazendo em parte, devolve o trabalho modificado à Seção~ para 
ser refeito. 

As tarefas vindas da Assessoria Legislativa não causam grandes proble
mas pois chegam, na maioria das vezes, em condições de serem datilografadas 
diretamente. 

O mesmo não ocorre quando se trab.1Jilã- diretamente para as diversas 
Comissões. 

Quase sempre reserva~se à Seção de Mecanografia o mínimo de tetnpo 
possível dado que, supostamente, seria o suficiente. Entrega·se o trabalho à 
Seção (pareceres, relatórios, etc.) e exige-se dela o prazo que o mesmo deve 
estar pronto. Daí poder-se avaliar a quantidade de dúvidas, de senões, de 
quesitos a serem resolvidos!... É um trecho incompleto; é um texto ilegível; é 
uma transcrição apagada e muitas vezes em língua estranha à nossa; é um vo
cábulo especializado; são corre-corres tremendos para que a Corilissão reúna 
na hora certa, com tudo certo. (Trabalho do Relator bem datilografado, re
produzido, encadernado e pronto para ser distribuído aos membros da Co
missão, à imprensa, a interessados, etc., etc .... ) 

Ser datilógrafo nesta Seção implica, não s6 ser perito em datilografia, 
o que já não é pouco, como também possuidor de bom nível de cultura geral, 
pois todos sabem que nas Comissões trata-Sé de todos os assuntos. 

Como se não bastasse ser necessário esse~ quesitos, ainda deve o funcio
nário desta Seção, muitas vezes, entrar pelas noites até às madrugadas, para 
executar tarefas que não puderam ser feitas no horário normal de expediente 
c que têm prazo improrrogável. 

ORQEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nq 178, de 1976~ 
Complementar, do Senador Italívio Coelho, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 34 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo 
prescrição qüinqüenal para importâncias devidas ao FUNRURAL, tendo 

PARECERES, sob n's 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 1979, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça - 1~' pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, favorável; 

29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade da emenda de 
plenário e, no mérito, favorável; 

31' pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do substituti-
vo da Comissão de Finanças, e no mérito, favorável; 

-de Agricultura - J9 pronunciamento: favorável; 
2~' pronunciamento: favorável à ~menda de plenário; 
-de Legislação Social- 11' pronunciamento: favorável; 
21' pronunciamento: favorável à emenda de plenário; 
- de Finanças - 19 pronunciamento: contrário ao projeto; e 
2~' pronunciamento: favorável à emenda de plenário nos termos de substi

tutivo que apresenta. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 11, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 140, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rincão (SP), a elevar em 
CrS 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete milt setecentos e setenta e 
oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 141, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolução n' 17, de 1980 (apre

sentado peJa Comissão de Fi~a_nças como _conclusão de seu Parecer n9 184, de 
1980), que autoriza o Govefno do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares norte-americanos) para investimentos em projetes rodo
viários e de energia elétrica, tendo 

PARECER, sob n' 185, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 100, de 1980, do Senador 
Paulo Brossard e outros, solicitando urgêncià, nos termos do art. 371, alínea 
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1980, do 
SeLador Humberto Lucena, que atribui às Comissões Provisórias Munici
pais dos partidos políticos em organizaçã9 a escolha dos candidatos às 
eleições de 15 de novembro de 1980. 

-5-

Votação, em turno único, d() :Requeri..1nento n~' 78, de 1980, do Senador 
Josê Lins, solicitando, noS termos do art. 418, I, do Regimento Interno, a 
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convocação do Senhor Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Se
nado, informações a respeito do "Programa Nacional de Desburocrati
zação", 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 118, de 1980, dos Senado
res Henrique Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n• 249, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses em 
que as decisões, no dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e con
dições de trabalho, trata do exercício do direito de greve, e dá outras provi
dências. 

-7-
Votação, em turno úniCo-do Requerimento n9115, de 1980, do Senador 

Humberto Lucena e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos do 
art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro do 
Trabalho para prestar, perante o Plenário do Senado, informações sobre fa
tos relacionados com a greve do ABC paulista. 

-8-

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 275, de 1979-Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n" II, de 25 de maio de 1971, que instituiu o 
Programa de Assistência aO Trabalhador "'Rural, tendo 

PARECER, sob n• !.129, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do dos Senadores Tancredo Neves e Cunha Lima. 

-9-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 299, de 
1977, do Senador Lázaro Barboza, que dá r.ova redação ao ·art. 246, do 
Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), tendo 

PARECER, sob no 1.232, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade ejuridicidade e, no 

mêrito, favorável. 

-10-

Votação, em primeiro-rumo, do Projeto de Lei do Senado n9 239, de 
1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das Con
decorações Nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão 
nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER, sob n' 484, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda de n9 1-CCJ, que 

apresenta. 

-11-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 316, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no texto da Lei n9 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.222, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. 

-12-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),do Projeto de Lei do Se
nado no 28, de 1979, do Senador Franco Montoro, que promove reajustamen
to de benefícios previdenciários, restaura proporcionalidade entre tetos para 
contribuição, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob no 29, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 120, de 1980, de adiamen

to da votação para reeXame da Comissão). 

-13-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidãde, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
306, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia: do Tempo 
de Serviço, tendo 

PARECER sob n• !.220, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 43• SESSÃO, REALIZADA EM 24-4-80 
(Publicada no DCN - Seção ll - de 25-4-80) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 1.14 I, I' coluna, na fala do Sr. Presidente referente à votação 
do Requerimento n" 100/80, de uriência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n11 26/80, que "atribui 
às Comissões Provisórias Municipais dos partidos polítiCos em organização a 
escolha dos candidatos às eleições de 15 de novembro de 1980", constante do 
ótem 2 da Ordem do Dia, 

sa.) 

sa.) 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

Leia-se; 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Rejeitado. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 OE ABRIL DE 1980 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e três âe abril de mil novecen
tos e oitenta, na Sala de Reuniões do Anexo B, presentes os Srs. Senadores 
Teotôrfio Vilela, Presidente, Luiz Cavalcante, Josê Lins, Marcos Freire, Pe
dro Simon e Bernardino Viana, reúne-se a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Srs. Senadores Arnon 
de Mello, Jessé Freire, Milton Cabral, Benedito Canelas e Roberto Saturni-
no. 

Verificada a existência de número regimental o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

São apreciados os seguintes projetes: 
Mensagem n• 322/79.- 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 Mogi Mirim (SP) a elevar em 
Cr$ 30.584,005,63, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Mensagem n9 37/80 - Do Senhor Presidente da República submetendo 

à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Departamento Municipal da Habitação- DEMHAB 
- da cidade de Porto Alegre (RS) a contratar empréstimo no valor de 
Cr$ 606.098.080,00 junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul SI A. 

Relator: Senador Josê Uns. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n9 49 f80 - 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 Manaus (AM) a elevar em Cr$ 
5.599_.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. 
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Projeto de Decreto Legislativo nÇI 20/79- Aprova o texto das Emendas 
ao Regulamento de Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Ma
tériu de Patentes- PCT, adotadas na Assembléia da União Internacional de 
Cooperação em matéria de Patentes, realizada em Genebra, no dia 14 de abril 
de 1978, e a Errata ao texto do Tratado de Cooperação em Matéria de Paten
tes - PCT, concluído em Washington, em 19 de junho de 1970. 

Relator: Senador Luiz CavalCante. -
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 27 j79- Aprova o texto do acordo Bá~ 

sico de CoopeiaçãO-entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia Ãra~ 
be Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante. -
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 181/76- Dispõe sobre a uniformização do 

salário mínimo em todo o Pafs. 
Relator: Senador Pedro Simon. 
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 25 (79- Altera o artigo 14 do Decreto-lei n' 

73, de 21 de novembro de 1966 e dã outras providências. 
Relator: Senador José Lins. 
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Ê retirado da pauta, a pedido do relator, o Projeto de Lei da Câmara n9 

81/77. 
A Presidência coO-Cede vista do Projeto de Lei da Câmara n9 19/78 ao Se~ 

nador José Lins e do Projeto de Lei da Câmara il'~ 71(78 a.o Senador Pedro 
Simon. 

São adiados os seguintes projetos; Mensagem n.,.. 51/80, Projeto de Lei do 
Senado n• 154/75-Complementar e Projeto de Lei do Senado n' 117/79. 

Em seguida o Sr. Presidente concede a palavra ao Senador Marcos_Frei
re que sugere à Conlissão seja f6.rniúi3~o convite ao Ministro da Indústria e 
Comércio, Dr. Camilo Pena para, em data a ser fixada oportunamente, pres~ 
tar esclarecimentos perante este Órgão Técnico, sobre "os problemas da in
dústria canavieira do Nordeste", acolhido por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis~ 
co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente. -Teotónio Vilela. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1980. 

Ãs dez horas e trir1ta minutos do dia vinte e quatro de abril do ano de mil 
novecentos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Lázaro Barboza e 
a presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Murilo Badaró, Adalberto 
Sena, José Gui6mard e Henrique Saniilfo, na Sala de Reuniões d.o Anexo 
"8", reúne-se a Comissão do Distrito Fedei-ai. 

Deixam de comparecer, por motivo ]lf.Sffficado, os Senhores Senadores 
Jessé Freire, José Sarney, Saldanha Derzi, Affonso Camargo, Itamar Franco 
e Mauro Benevides. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior e dada como aprova~ 
da. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente Lázaro Barboza escla
rece a necessidade de ser adiada a discussão da matéria relativa ao item I da 
Pauta, constituída do Projeto de Lei do Senado no 303/79-DF, que institui a 
Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá outras providências, justi
ficando a medida em virtude de não terem, até o momento, chegado as mãos 
do Relator, Senador Itamar Franco, as colaborações solicitadas às entida
des de classe e aos sindicatos, elementos indispensáveis a formulação do pare
cer final sobre a matéria. Determina, em seguida, à Secretaria da Comissão 
para diligenciar no ~e_12_tido de que os referidos pronunciamentos possam se 
verificar em tempo hábil e incluir o proJeto na pauta da reunião do dia 8 de 
maio próximo. 

Prosseguindo os trabalhos, é concedida a palavra ao Senhor Senador 
Murilo Badaró, para relatar o Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1980-DF, 
que fixa os valores de retribuição de empregos- que integram as Categorias 
Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo
Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Dístrito Federal, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá 
outras providências, concluindo pela aprovação do Projeto. 

Posto em discussão e votação é o parecer aprovado por maioria. 

O Senhor Senador Passos Pôrto pede a palavra para solicitar seja apro
vado um voto de regozijo ·pela passagem do 209 Aniversário de Brasília, 
congratulando-se com o seu fundador- o Presidente Juscelino Kubistchek 
-e com o Governador Aimé Lamaison pela merecida divulgação feita sobre 
a efeméride, concluindo por parabenizar os seus nobreS pares que foram 
agraciados com a Medalha Mérito de Brasília, dentre os quais, o ilustre Presi
dente da Comissão do Distrito Federal, Senador Lázaro Barboza. O voto é 
aprovado e autorizada a sua inclusão em Ata. 

Concluindo os trabalhos, o Senhor Presidente informa que a 
TERRA CAP está preparando um _relatório sobre a situação dos terrenos da 
Ceilândia, para o exame desta Comissão, em atendimento ao pedido de cola~ 
boração aprovado neste sentido, em reunião anterior. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Lê
da Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

8• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1980 

Às dez horas do dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta, na Sala 
''Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. Senador Henrique de La Roc
que, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com apre
sença dos Srs. Senadores Almir Pinto, Aderbal Jurema, Aloysio Chaves, Lei
te Chaves, Taricredo Neves, Helvidio Nunes, Bernardino Viana, Raimundo 
Parente, Lázaro Barboza e Lenoir Vargas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José 
Sarney, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Nel
son Carneiro, Paulo Brossard e Franco Montoro. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada corno aprova-
da. ~ -

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: I) Offcio "S" n9 04, de 1979, do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal có
pias das notas taquigráficas e do acórdão proferido_ pelo STF nos autos do 
Recurso Extraordinário n9 81.192~3, o qual declarou a inconstitucionalidade 
dos arts. 242 e 243 do Código Tributário do Município de Vila Velha, Estado 
do Espírito Santo (Lei no 1.342, de 1970). Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. O 
parecer é aprovado, por unanimidade. 2) Projeto de Lei do Senado n9 351, de 
1979, que "dispõe a respeito da especialização de Engenheiros e Arquitetos 
em "Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de ''Técnico de 
Segurança do Trabalho", e estabelece providências". Relator: Senador Tao
credo Neves. Parecer: favorável, por c~mstitucional e jurídico, com a Emenda 
n9 l-CCJ que oferece. O parecer é aprovado por unanimidade. 3) Projeto de 
Lei do Senado no 367, de 1979, que "modifica a redação do artigo 10 do 
Decreto-lei n~' 3.365, de 21 de julho de 1941, que "dispõe sobre desapro~ 
priações por utilidade pública". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Usam da palavra para discutir o pa
recer do Relator, os Srs. Senadores Lázaro Barboza, Helvídio Nunes e o Sr. 
Senador Tancredo Neves, que esclarece dúvidas suscitadas pelo Sr. Senador 
Helvidio Nunes em suas considerações. Encerrada a discussão e posto em 
votação o parecer é o mesmo aprovado, votando com restrições o Sr. Sena
dor Lenoir Vargas. 4) Ofício "S" no 08, de 1980, do Sr. Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão 
proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n9 88.371-1, o qual 
declarou a inconstitucionalidade dos artigos 246 e 247 da Lei nO? 1.3 10, de 31 
de dezembro de 1966, do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge~ 
rais. Relator: Senador Tancreâo Neves. Parecer: favorável, concluindo por 
apresentar um Projeto de Resolução. O parecer é aprovado. por unanimida~ 
de, 5) Projeto de Lei do Senado Q9 335, de 1979, que "autoriza declarações de 
utilidade pública, para fins de desapropriação de terras que, pela União, fo
ram destinadas a constitu.ir o Património" da Fundação Nacional do Indio. 
Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: contrário, por inconstitucional 
e injurídica. Usam da palavra para discutir o parecer os Srs. Senadores Láza
ro Barboza, Tancredo Neves que, na oportunidade, discorre sobre problemas 
ocorridos na cidade goiana de Barra do Garças e, ainda, o Relator, Senador 
Bernardino Viana, que, dispondo de farta documentação a respeito da ma
téria, esclarece dúvidas suscitadas pelo Sr. Senador Lázaro Barboza, feitas ao 
tecer as suas considerações. Encerrada a discussão, o Sr. Presidente coloca em 
votação o parecer do Relator, que é aprovado, com votos pela inoportunida~ 
de, dos Srs. Senadores Tancredo Neves e Lázaro Barboza. 6) Projeto de Lei 
do Senado n9 03, de 1980, que "dispõe sobre a cobrança de taxas relativas a 
concurso público". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: contrário, 
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por inconstitucional. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Helvídio Nunes 
mostra as diferenças regionais existentes no País, bem como enaltece o alto 
sentido social da proposição que submetera à elevada consideração do Sena
do Federal, concluindo as suas considerações por refutar a declaração de in
constitucionalidade atribuída à proposição, pelo Re:Jator, o Sr. Senador Ber
nardino Viana. Também discutem a matéria os Srs. Senadores Lázaro Barbo
za e Tancredo Neves, ambos prestando o seu apoio à iniciativa do Sr. Sena
dor Helvídio Nunes pelo alto sentido social que contém a proposição. Encer
rada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo rejeitado, por una
nimidade, vencido o Relator, e a presidência designa o Sr. Senador Aderbal 
Jurema para relatar o vencido. 7) Projeto de Lei do Senado nq 132, de 1978, 
que "dispõe sobre aposentadoria especial para os guarda-chaves, manobrei
ros e controladores de tráfego ferroviário ... Reiator: Senador Raimundo Pa
rente. Parecer: contrário, por injurídica. Discutem o parecer os Srs. Senado
res Tancredo Neves e Lázaro Barboza, ambos emitindo opiniões contrárias 
às colocações feitas pelo Relator, em seu parecer. Encerrada a discussão e 
posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado, com votos vencidos dos 
Srs. Senadores Tancredo Neves e Lázaro Barboza. 8) Projeto de Lei do Sena
do n9 350, de 1979, que .. revoga dispOsitiVo da Consolidação das Leis do Tra
balho". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: contrário, quanto ao 
mérito. Usam da palavra, para discutir o parecer do Relator, os Srs. Senado
res Tancredo Neves e Lázaro Barboza, ambos contrários às argumentações 
expedidas pelo Relator, no seu parecer. Encerrada a discussão e posto em vo
tação o parecer, é o mesmo aprovado, com votos vencidos dos Srs. Senadores 
Tancredo Neves, Lázaro Barboza e Lenoir Vargas. 9) Projeto de Lei do Sena
do n' 369, de 1979, que "revoga o Decreto-lei n' !.342, de 28 de agosto de 
1974, que "altera o artigo 12 da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de 1966". Re
lator: Senador Raimundo Parente. Parecer: contrário, por inconstitucional. 
Em discussão o parecer o Sr. Senador Lázaro Barboza tece considerações a 
respeito do ISOF e suas repercussões na receita governamental e, ainda, as 
prerrogativas do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria. Encerra
da a discussão e colocado em votação o parecer é o mesmo aprovado, votan
do com ressalvas o Sr. Senador Lázaro Barboza. IO) Projeto de Lei da Câma
ra n"' 80, de 1979, que "acrescenta parágrafo ao artigo 104 da Lei n"' 5.772, de 
21 de dezembro de 1971, que .. institui o Código da Propriedade Industrial, e 
dá outras providências". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: con-

trârio, por injurídica. Discutem o parecer os Srs. Senadores Tancredo Neves 
e Lázaro Barboza, ambos contrários às argumentações tecidas pelo Relator, 
no seu parecer. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer é o mes
mo aprovado, com votos vencidos dos Srs. Senadores Tancredo Neves e Lá
zaro Barboza e voto pela constitucionalidade e juridicidade, contrário, quan
to ao mérito, do Sr. Senador Lenoir Vargas. 11) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a M,'ensagem n9 37, de 1980, do Sr. Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Departamento Municipal de Habítação 
- DEMHAB, da cidade de Porto Alegre (RS), a contratar empréstimo no 
valor de Cr$ 606.098.080,00 (Seiscentos e seis milhões, noventa e oito mil e 
oitenta cruzeiros). Relator: ·senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. O parecer ê aprovado, por unanimidade. 12) Projeto 
de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio "S" n' 12, de 1980, do 
Sr. Governador do Estado do Maranhão, solicitando autorização do_ Senado 
Federal para contratar empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares americanos), destinado a financiar Projetes Inte
grados de Produção Agropecuária do Estado. Relator: Senador Helvídio Nu· 
nes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. O parecer é aprovado, 
por unanimidade. A pedido do Relator, Senador Tancredo Neves, é adiada a 
apreciação do seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nq 08, de 1980, 
para proceder a um melhor exame da matéria; a pedido do Sr. Senador Helví
dio Nunes é adiada a apreciação do seu parecer sobre o Projeto de Lei do Se
nado n"' 39, de 1980; e, finalmente, a pedido do Sr. Senador Bernardino Via
na, é, também, adiada a apreciação do seu parecer sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~"262, de 1979; e, ainda, é adiada a apreciação do parecer do Relatort 
Senador Raímundo Parente, a seu pedido, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n9 140, de 1978, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia. Por determinação 
da presidência fica adiada, para a próxima reunião, a apreciação dos parece
res dos relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de Resolução n"' 25, 
de 1979; Projeto de Lei do Senado n' 366, de 1979; e, Projeto de Lei do Sena
do n' 346, de 1979. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 
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3. Jorge Kalume 
4. P&dro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçi!o 11) 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
loool: Sala ,'Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - {CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1, luiz Cavalcante 1. Affonso Camai'Çio 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhàes 
4. Arnon de Metia 

Maio de 1980 

1, Poulo Srossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mouro Senevides 
3. Itamar Franco 3. leito Choves 
4. Jostt Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. T onere do Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 o 313 
Reuniões: Quartos-feiras, as 11 :00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rochà 
Vice·Presidente: Henrique Sanfillo 

Titulares Supl«tntes 

1. lamento Júnior 1 . Saldanha D~~trzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume Assi5tente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ramal 307 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 

local: Sola "Clóvis Bevildcquo" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

2. Roberto Saturnino 4. José Guiomard 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 

(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice·Presidente: Toncredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1, Saldanha Derzi 
2. Henriqul!l de La Rocqul!l 
3. Jessá Freire 
4. José Sarney 
5. Milto~ Cabral 
6. José Guiomard 

1, Paulo Brossard 
2. Marcos. Freire 
3. lózaro Barboza 
4. Josê Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 hor-Os 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li -·Ramal 623 

COMISSÃO DE""LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

{9 mem?ros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvldio Nune~s 
Vice·Presidente: l.onoir Vargos 

Titulares Suplentes 

1, lenoir Vergas 1, Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessit Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dallo 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de Lo Rocque 

· 6. Aloysio Choves 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michill!ls - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidl!lnte: Dirci!IU Cardoso 
Vice·President&: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1, Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canale 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motto - Ramal 134 

1. Gilvan Rocha 1, José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Auistente: l.êda Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuntões: Quiritas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais' 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr15!sidente: Jorge Kalume 
Vice·PresidMte: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. Josê Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunho lima 

local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo li - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?.Yice-Presidente: Saldanha Derzi 
2'~-Vice-Presidentl5!: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Torso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lomanto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vargos 
9. Josê Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pl!ldrossian 
3. Henrique de lo Rocuque, 
4. Josê Guiomord 
5. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos da Fonsl!lco Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice·Prl!lsidente: Humbl!lrto lurena 

Titulares 

1. Raimundo Parent& 
2. Henrique d!' la Rd'cque 
3. Bernardino Viana 
-4. Alberto Silva 

Suplentes. 

1. Affonso Camargo 
.2. Pedro Pedronion 
3. Adetbal JOremo 



Maio de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

1. Oreskts Quérda 
Suplentes 

1. Evandro Carreira 
Titulares 

2. Humberto Lucena 2. Evelcisio Vieira 
3. Lázaro aarbozo 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos P8rto 
Assistente: J.eila leivas Ferro 'Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. lamento Júnior 
Reuniões: Quinta$-hliras, às 9130 hora$ 3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silva 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo Jl -Ramais 62Je 716 .4. AffonsoCamarQo 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOfS 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. AgenorMaria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: lei/o leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Lo<:al: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Terça~feira 6 1383 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 

E OE INQUERITO 

Comissões Tempo1 -rias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local~ Anexo 11 -Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1} Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio
nal 
2) Comis5Ões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, .e 
.4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Harold o Pereira Fernandes- Ra· 
mal 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes 
de Sá - Ramal 310- Heleno lsnard Accauhy Serres dos 
Santos- Romal314; Elizabeth Gil Barbosa Vionno- Ramal 
314; Nadir Ferreiro 'do Rocha - Ramal 702. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEOA C.A.R. Ramal-623 Remais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S,N, 
Ramais- 621 e 716 

CARLOS 10,00 

C.D.f. RUY BARBOSA 
LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA Ramais- 621 e 716 

C.C.J. Ramal-62.3 
DANIEL 

RUY BARBOSA 
10,00 10,30 c.s. 

Ramais- 621 e 716 LÊDA 

RUY BARBOSA 
C.A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.l.S. LEI LA 
ANEXO "8" 

Ramal-623 

10,30 C.E. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. 
MARIA 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO 'DO CONGRESSO NACIONAL 

Seçâo 11 

ANO XXXV- N• 041 QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 1980 BRASÍLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice

Prcsidentc, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.715, de 22 de novembro de 1979, que "regula a expedição de certidão de 
quitação de tributos federais e extingue a declaração de del·edor remisso". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto~·lei n• 1.715, de 22 de novembro de 1979, que "regula a expedição de certidão 
de quitação de tributos federais e extingue a declaração de devedor remisso". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980 . .....: Senador Nilo Coelho, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I' da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidcnte, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei no 1.716, de 21 de novembro de 1979, que "dá nova redaçào a dispositivos da 
Lei no 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n• 1.618, 
de 3 de março de 1978". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.716, de 21 de novembro de 1979, que "dá nova redução a dispositi
vos da Lei n• 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei no 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n' 1.618, de 3 de 
março de 1978". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980.- Senador Nilo Coelho, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei no I. 714, de 21 de novembro de 1979, que "incluí gratificação no Anexo II do 
Decreto-lei n• 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.714, de 21 de novembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo 
li do Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980. - Senador Nilo Coelho, I •-Vice-Presideníe, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência de prestação de 
informações permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.718, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência de prestação 
de informações permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda, e dá outras providências''. 

Senado Federal, 6 de maio de 1980.- Senador Nilo Coelho, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.719, de 28 de novembro de 1979, que "-autoriza a garantia do Tesouro 
Nacional a empréstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que especifica". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.719, de 28 de novembro de !979, que "autoriza a garantia do Tesou
ro Nacional a empréstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que especifica". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980.- Senador Nilo Coelho, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso· Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.720, de 29 de novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de 
1981 o prazo da isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n' 569, de 1969 ". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.720, de 29 de novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro 
de 1981 o prazo da isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n• 569, de 1969". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980.- Senador Nilo Co?{ho. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I• da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1•-Vice
Presidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• I. 717, de 26 de novembro de 1979, que "acrescenta os itens V, V I e VII ao 
§ 1• do artigo 1• do Decreto-lei n• ,1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.717, de 26 de novembro de 1979, que "acrescenta os itens V, VI e VIl 
ao§ I• do artigo I• do Decreto-lei n• 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras providências". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980. - Senador Nilo Coelho. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I - ATA DA 52• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de co_municação: 

- N• 84/80 (n' 152/80, na origem), relativa à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 540 e 543, de 
1979, 55, 120 ·e 101, do corrente ano. 

J .2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 77 /80t de autoria do Sr. Senador Nel~ 
son Carneiro, que dispõe sobre o preenchimento de vagas em instituiçõç:;;; 
credenciadas a executar programas_ de residência médica. 

1.2.3 - Requerimento 

- N9 125/80. de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando 
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n'>'s 188/78 e 
319/79. 

l.2A - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimento do médico sa
nitarista Altamirando Costa. 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA- Desdobramento da greve dos 
metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Observações sobre o 
assunto objeto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

1.2.5 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n• 78/80, de autoria do Sr. Senador 

Orestes Quércia, que revoga o artigo 38 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro 
de 1978. 

- Projeto de Lei do Senado n' 79/80, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que dispõe sobre pagamento do repouso semanal remune
rado ao empregado Comissionista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 115j80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena e oUtros Srs. Senadores, solicitando, nos termos do art. 418, item I, 
do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro do Trabalho para 
prestar, perante o Plenário do Senado, informações sobre fatos relaciona~ 
dos com a greve do ABC paulista. Aprovado, após usarem da palavra no 
encaminhamento da votação os Srs. Humberto Lucena e Murilo Badaró. 

-Projeto de Resolução n9 1 I/80, que autoriza a Prefeitura-Munici
pal de Rincão (SP), a elevar em CrS 3.907.778,75 (três milhões, novecen
tos e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da pala
vra no encaminhamento de sua votação o Sr. Dirceu Cardoso. À Comis
são de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 17/80, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo nova
lor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) 
para investimentos em projetes rodoviários e de energia elétrica. Aprova~ 



Maio de 1980 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçàoii) Quarta-feira 7 1387 

do, após usar da palavra no encaminhamento da votação o Sr. Dirceu 
Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

- Requerimento n9 100(80, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros
sard e outros, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do 
Regimerito -Interno, para o Projeto de Lei do Senado""' 26j80, do Sr. Se
nador Humberto Lucena, que atribui às Comissões Provisórias Munici
pais dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos ãs 
eleições de 15 de novembro de 1980. Rejeitado, após usar da palavra no 
encaminhamento da votação o Sr. Orestes Quéi"cia. Ao Arquivo. 

-Requerimento n9 78/80, de autoria do Sr. Senador José Uns, soli
citando, nos termos do art. 418~ I, do Regime~to_lnterno, a convocaçãO 
do Sr. Ministro Hélio Beltrão, a fim de prestar, perante o Senado, infor
mações a respeito do .. Programa Nacional de Desb.urocratização ... Apró
t!ado, após usar da palavra no encaminhamento da votação o Sr. José 
Lins. 

-Requerimento n'>' 118/80, de autoria dos Srs. Senadores Henrique 
Santillo e Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, 
alínea .. c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~? 
249/79, do Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses em que as 
decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições 
de trabalho, trata do exercício do direito de greve, e dâ outras providên
cias. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento da votação 
os Srs. Humberto Lucena, Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Nelson Car
neiro, Leite Chaves e Henrique Santillo. 

- Projeto de Lei do Senado n9 275/79-Complementar, de au~oria do_ 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que ·aCreSCenia disPOsitivo â Lei Comple~ 
menta r nl? li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural. (Apr-~ciação preliminar da constitucionalida
de.) Rejeitado ao Arquivo. 

-Projeto de Lei dO Senado nV 299J77,.de autoria do Sr. Senador Lá':' 
zaro Barboza, que dá nova redação a·o arl. 246, do Decreto-lei n9 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Aprovado, em primeiro turno. 

- Projeto de Lei do Senado n• 239/79, de autoria do Sr. Senador 
Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacio
nais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das 
respectivas ordens dos quais tenha sido excluído. Aprovado com emenda, 
em primeiro turno. Ã Comissão de Redação 

- Projeto de Lei do Senado n~? 316/79, de au,toria do Sr. SenaQor 
Nelson Carneiro, que introduz aiterações no texto da Lei nO? 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de auto
ridade. Aprovado, em primeiro turno. 

- Projeto de Lei do Senado n9 28/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que promove reajustamento de benefícios previden
ciários, restaura proporcionalidade entre tetos para contribuição, e dá ou
tnls· providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Vo
tacão adiada para recxame da Comissão de Constituição e Justiça, nos ter
mos do Requerimento n9 120/80. 

- Projeto de Lei d~ Senado n• 306/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterâ.ção na Í..ei n9 5.107, de 13 de se• 
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do TemPo de Serviço. 
(Apreciação preliminar da juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nq l78J76-Complcmentar, de autoria do 
Sr. Senador Italívio Coelho, que ãcrescenta parágrafo único ao art. 34 da 
Lei Complementar n'>' 11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo prescrição 
qüinqüena] para importâncias devidas ao FUNRURAL. Rejeitado, após 
Usar da palavra ô Sr. Aderbal Jurema. Ao Arquivo. 

1.4- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

Redações finais dos Projetos de Resolução n•s II e 17, de 1980, cnns
tantes dos itens 2 e 3 da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovadas, nos 
termos. dos Requerimentos n'>'S 128 e 129, de 1980. À promulgação. 

1.5 ~ DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADO/I. HUMBERTO LUCENA- Seca que atinge o Nordeste. 
Medidas que devem ser tomadas pelas autoridades competentes visando 
arnpàt:ir as populações atingidas. 

SENADOR OREStES QUERCIA- Apelo formulado por S. Ex• ao 
Sr. Ministro do Trabalho, no sentido de que diligencie esforços em prol da 
solução da crise que se verifica na região do ABC paulista. 

SENADOR ADE/I.BALJUREMA- Estia11em que atinge o Nordes
te. Homenagem à memória do Professor José Soriano de Souza Neto, re
centemente falecido. Instituição pela Delegacia Regional da Assocíaçãó 
dos Servidores Civis de Sao Paulo, de um departamento de mão~de~obra 
temporária de aposentados. 

SENADOR NELSON CARNEIRO:_ Apelo ao DASP, em favor do 
atendimento de pretensão de funciOnária pública que menciona. 

SENA DOR TANCREDO NEVES- Transcruso do 85• aniversário 
de Severino Pereira da Silva. 

SENADOR JORGE KALUME- Homenagem ao Dr. Vivaldi Mo
reira, Presidente da Academia Mineira de Letras e do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Geraís. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Homenagem ao Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon. 

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

i - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Afoysio Chaves, pronunciado na sessão de 5~5-80. 

3- SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE IN
QUf.:RJTO 

- Relatório relativo ao mês de abril de 1980. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5 - MESÁ DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
Il.ÊS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 52• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIIH:NCIA DOS SRS. LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KÁLVME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AC'HAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADôRES: 

Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho_..... Alexan~ 
dre Costa - Henrique de La Rocque- Helvídio Nunes - Almit Pinto....-. 
H urnberto Lucena- Milton Cabral - Nilo Coelho- Luiz Cavalcante---
Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães 
..-.... Lomanto Júnior- João Calmon- Moacyr Dalla- ltartiar Franco--

Murilo Badaró- Tancredo Neves- Orestes Quércia- Henrique Santillo 
~Lázaro Barboza- Valdon Varjão- Mendes Canal e- Pedro Pedrossian 
- Affonso Carnargo - Jaison Barreto --Tarso Outra. 

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

O Sr. !~?~Secretário procederá à leitura do Expediente . 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N9 84/80 (n' 152/80, na oiigem), de 5 do corrente, relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presídê~cia da República n9s 540 
e 543, de 1979, 055, 120 e 101, do corrente ano. 

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

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 77, DE 1980 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas em instituições credencia
das a executar programas de Residência Médica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O preenchimento de vagas em instituições credenciadas a execu
tar programas de Residência Médica obedecerá ao disposto nesta lei. 

Art. 29 Imediatamente após a conclusão do Curso de Medicina, o for
mado poderá ingressar diretamente em Residência Médica, independente
mente de concurso. em institUição credenciada localizada no mesmo Estado 
onde foi realizado o Curso. 

Parágrafo único. Quando a Residência Médica for realizada em insti
tuição localizada em outro Estado, o candidato poderá ser submetido a con
curso de ingresso. 

Art. )9 O Poder Executivo, ouvida a Comissão Nacional de Residência 
Médica do MinistériO da Educação e Cultura, regulamentará esta lei no pra
zo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Como se sabe, a· Residência Médica constitui modalidade de ensino de 
pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, 
caracterizada por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, 
funcionando em instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação 
de profissionais médicos altamente qualificados 

Seu objetivo essencial é o aperfeiçoãmentO e a prática da Medicina ao 
profissiOnal recém-formado, proporcionando-lhe plenos conhecimentos prá
ticos. 

Ocorre, entretanto, que a-Residência Médica nem sempre cumpre os re
feridos objetivos, devido, fundamentalmente, à modalidade de ingresso aos 
candidatos, que, indiscriminadamente, devem ser submetidos a concurso. 

E o caso, por exemplo~ dos internos_do Hospital das Clínicas da Univer
sidade Estadual do Rio de Janeiro, que, atualmente, se encontram em protes
to contra concurso para o preenchimento de 150 vagas de Residência Médica, 
para o qual reivindicam o acesso -direto e a-utomático, eis que o número deva
gas é superior ao de internos, ficando as restantes para serem disputadas por 
candidatos de outros Estados, mediante concurso. 

Em verdade, temos para nós ser inteiramente justa a reivindicação, de
vendo, a nosso ver, ser direito o ingresso de médico recém-formado em insti
tuição credenciada a executar programas de Residência Médica localizada no 
mesmo Estado onde foi realizado o Curso de Medicina. 

As demais vagas eventualmente existentes, seriam reservadas a candida
tos de outros Estados, que as disputariam através de concurso. 

~esse o objctivo desta proposição, que nesse sentido procura disciplinar 
o ingresso de médicos em instituições credenciadas à execução de programas 
de Residências Médicas. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980. - Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O projeto lido serã publi
cado c remetido às comissões competentes. 

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

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 125, DE 1980 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tra-
mitação em conjunto os seguintes projetes: 

Projeto de Lei do Senado no 188, de 1978; e, 
Projeto de Lei do Senado no 319, de 1979. 
Sala das Sessões, 6 de maio de 1980~ - Aloysio Chaves, Presidente, em 

exercício, da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - O requerimento lido serã 
publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Há oradores inscritOs. 
Coricedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR1VAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como é natural, os representantes do povo nas duas Casas do Congresso 
Nacional, são, geralmente assíduos. na Tribuna Parlamentar, dominados 
pela absorvente preocupação de defender os interesses dos Estados que repre
sentam e dos que os elegeram. 

Missão nobre e ârdua, o exercício das atividades parlamentares tanto se 
exerce nos ruidosos entreveras do plenário, como no silêncio e quase anoni
mato das Comissões Técnicas. 

Mas, o que é freqUente! como Deputado, ou, no meu caso específico, 
como Senador pelo Estado de Sergipe, faço questão de corresponder à con
fiança em mim depositada, tomando posição e lutando, no limite das minhas 
possibilidades, pelos direitos e reivindicações da minha terra e dos meus ami
gos, sem sacrifício das horas intermináveis dedicadas ao estudo, anâlise e 
equacionamento dos problemas fundamentais que o governo tem de enfren
tar, os desafios quotidianos da vida parlamentar. 

No entanto, surgem, de vez em quando, ocasiões em que falam mais alto 
a saudade, a emoção e o sentimento. 

Quando, por exemplo, sofremos o doloroso impacto do prematuro desa
parecimento de um amigo ao qual estamos ligados pelos velhos laços de sin
cera amizade no decorrer dos anos, temos de interromper a rotina da atuação 
parlamentar para registrar o falecimento e expressar as condolências à família 
enlutada do amigo falecido. 

É o que faço neste instante, Sr. Presidente, ao lamentar o falecimento, no 
último dia f9 de maio, de Altamirando Costa, médico sanitarista, cuja vida 
foi dedicada à medicina, tend_o implantado o serviço de Saúde Pública no Ae
roporto, durante a construção da cidade, dirigiu a fiscalização da Saúde 
Pública nesta Capital e atualmente prestava assistência social aos desprotegi
dos e carentes, como Diretor Regional da Legião Brasileira de Assistência, 
em Brasília. 

Baiano, Altamirando Costa, radicou-se, todavia, em Brasília, desde 
1957, como conceituado sanitarista, a quem dedicou o melhor de sua capaci
dade de trabalho e do seu entusiasmo. 

_viúvo, Altamirando Costa, deixou dois filhos- Carlos Antônio Gordi
lho Costa, bacharel em Direito e Consuelo Costa Badra, que optou na vida 
pela digna profissão" de jornalista, hoje consagrada. 

Deixa ele consternados, tanto os familiares como os que a eles se ligaram 
por laços de amizade e que lamentam, agora, a perda irremediável de um ho
mem de bem a quem Brasília muito deve. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Pois não, eminente Se
nador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS - MA) - O aparte foi solicitado 
para que, com a devida permissão do ilustre representante do Estado de Ser
gipe, nesta Casa, o Maranhão se associasse à dor da família de Altamirando 
Costa, nascido na Bahia, e tão radicado em Brasília. Submetido a vários a tos 
operatórios, na Capital da República, visitei-o na Casa de Saúde Santa Lúcia, 
quando ainda cheio de esperança acreditava que o milagre da cirurgia lhe ha
via de conceder a mercê da sobrevida. Mas a moléstia que o dominou não 
perdoa ninguém. E vacilando entre os Estados Unidos e São Paulo foi buscar, 
no Hospital Sírio-Libanês, de um grande cirurgião, o Professor Sarni Arap, a 
esperança de que daquelas mãos sábias haveria de surgir a solução que com
batesse, pelo menos por determinado período, a moléstia que há tantos anos 
o perseguia. V. Ex• é médico, sabe bem o significado do que vou narrar. Nos 
seis primeiros dias após o ato operatório, que ocorreu com êxito total, ases
peranças eram absolutas, ele reagia de forma admirável e a equipe que o assis
tia acreditava coni razões sólidas que a batalha estava vencida. Sobreveio o 
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inesperado, a infecção que, tomando o corpo, não permitia o seu combate, 
porque o antibiótico específico para combatê-la arruinava, arrasava e acaba
va com o rim que restava do nosso querido amigo. Os seus médicos, então, 
vacilaram ertl combater a infecção liquidando o rim, ou procurando 
neutralizâ-lo com urrr tratamento que não era fulminante, o que era mister 
que se fizesse para que, em contrapartida, a vida não se fosse embora com a 
paralisação do rim que ainda lhe restava. o~ seus últimos dias de vida foram 
dramáticos. Visitei-o três dias antes de sua morte, conversei longamente com 
o chefe da equipe que o operou, po_rque é ·o_ meu médico em São Paulo. Com 
ele adentrei, face a amizade que hoje nos une, na situação clínica do drama 
operatório que ele vivia, e senti da parte daquele sâbio que viajou a 19 de maio 
para participar de cinco congressos na-Europa, senti da parte desse médico 
que a enfermagem do Hospital Sírio-Libanês considera um feiticeiro, porque 
onde põe a mão cura, senti que ele reputava o caso quase insuperável. E é 
com emoção, porque vivi e acompanhei a sua moléstia, que me associo à fala 
de V. Ex•. pedindo que estenda, em nome do Maranhão, à sua filha Consue~ 
lo, ao seu genro e ao seu filho, a todos os seus, a nossa palavra de sau.dade à
quele que, colaborando com D. Léa Leal, deu muito de si pelo bom funciona
mento da Legião Brasileira de Assistência. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, por este depoimento que 
prestou a respeito do saudoso Altamirando Costa. Tambêro visitei-o vârias 
vezes e via nele um raio de esperança para sua cura, mas como mêdico sabia o 
que ele passava e o que ele sofria. A emoção muitas vezes toma conta de nós, 
quando a idade vai chegando nós não temos aquela fortaleza da juventude. 
Bem sei dos seus sentimentos, dos meus, de quase todos aqui, pelo falecimen
to de um homem digno que trabalhou, que foi bom médico, que gostava da sua 
profissão, que amava a· vida e que tinha sempre uma esperança do seu resta· 
belecimento. 

No que me diz respeito, Sr. Presidente, é com grande emoção que, reven
do o nosso passado como jovens estudantes na velha e tradicional Faculdade 
de Medicina da Bahia, - e jã lã se vão mais de 40 anos - vemos mais um 
companheiro desaparecer, enquanto os colegas daqueles dias felizes, da vida 
acadêmica~ choram a perda de um amigo que ainda poderia muito contribuir, 
com a sua inteligência e capacidade de trabalho, dentro da nobre profissão 
que exerceu para minorar a dor e o sofrimento- âos sCus semelhantes. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• me concede um apar-
te~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Eu desejo incorporar-me às 
homenagens que V. Exf presta a memória de Altamirando Costa, sem dúvi~ 
da alguma um homem a quem muito deve o serviço público deste País, parti
cularmente a cidade de Brasília, a que se de~icou de corpo e alma, desde os 
seus primeiros tempos. Quero, na hora em que V. Ex• lamenta o seu faleci~ 
mente solidarizar-me com as suas manifestações de pesar. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Humberto Lucena, pelo seu apoio e pelo seu senti
mento a um velho amigo e colega, com quem estudamos e convivemos na 
mesma Escola, lá na velha Bahia. Sentimos, bastante, e sentiremos, sempre, o 
seu desaparecimento. . 

Finalizando, Sr. Presidente, quero acentuar que as minhas palavras são 
de imorredoura saudade de um colega c diieto amigo, cuja amizade.. dos tem .. 
pos acadêmicos prosseguiu pela vida afora, sem solução de continuidade, 
cada um seguindo o destino que Deus lhe deu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Tcotõnio Vilela, por cessão do nobre Senador Itamar FlancO . • O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia <>seguinte dis-
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seo_adores: 

Urge fazer um paralelo entre o que ocorreu no dia }9 de maio em São 
Bernardo do Campo c o que aconteceu ontem na mesma cidade. 

No dia I• de maio, defronte da Matriz de São Bernardo, aglomerou-se 
uma multidão que, em seguida à missa, desejava realizar uma passeata. As 
autoridades do DOPS de São Paulo jâ haviam emitido nota proibindo essa 
passeata. Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisamente às 10 ho
ras e 30 minutos, a polícia se retirou da cidade de São Bernardo do Campo, e 
o povo tomou conta da praça e das ruas, e o dia correu em paz e tranqUilida
de. Ontem, também às 10 horas e 30 minutos da manhã, a mesma polícia que 
se retirava no dia f9 de maio, passa a se confrontar com os metalúrgicos, e 
este confronto determinou o tumulto completo da cidade de São Bernardo do 
Campo, transformando aquela população como que numa boiada de selva-

gens tangida por outros selvagens. Das 10 horas e 30 minutos da manhã até às 
18 horas e 30 minutos, ou 19 horas de ontem, a cidade ficou entregue a um 
processo da vandalismo que eu creio não haver exemplo no País até hoje. As 
cenas que lá se verificaram de perseguição aos metalúrgicos, ou a título de se 
perseguir os metalúrgicos, lembram com a maior nitidez, com as maiores ca
racterístú:::as, aquelas mesmas perseguições que assistimos na Nicarágua e no 
Irã. 

A televisão conseguiu colher alguns detalhes daquela conflagração urba~ 
na. Multidões de jornalistas de toda parte do País e do exterior assistiram e 
registraram o que se passou ontem em São Bernardo do Campo. 

Sr. Presidente, enquanto no dia 19 de maio, entregue a cidade aos meta
lúrgicos, digamos assim, tão logo foi retirada a força policial, sentiu-se aquela 
sociedade na plenitude da paz, tocada de um sossego e de uma ufania real
mente comovedora. Eu que assisti todas as horas do dia 19 de maio, toquei
me de um orgulho sem nome, porque na verdade, o que talvez esperasse are
pressão é que aquele pOvõ,- dO riO-da cidade, de repente passasse a arrebentar 
casas comerciais, a incendiar carros, enfim, a provocar um tumulto próprio 
das hordas. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- v: Ex• me permite? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Com muita satisfação, 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Faz muito bem V. Ex• em trazer, com 
o realismo da sua sinceridade, os acontecimentos que ontem tumultuaram a 
Nação em São Bernardo do Campo. Afinal, esta é a Casa dos Estados, onde 
devem ressoar os temas sérios, a preocupação que hoje é nacional pelos des
caminhos que esse eclipse de 16 anos trouxe à Nação. Eu entro no discurso de. 
V. Ex' para observar que enquanto as multidões pacificamente saem às ruas · 
da maior capital do País, para dizer da sua insatisfação pelos rumos que este 
Governo toma, o nosso Presidente da República, infelizmente, ainda não en
tendeu que ele não é um _chefe de uma facção poJítica, mas deve ser o Supre
mo Magistrado da Nação. A Nação se surpreendeu por declarações de Sua 
Excelência de que só conversaria com a classe trabalhadora do seu País se 
acabasse a greve. Ora, Sr. Senador, o Senhor Presidente da República, no alto 
das suas prerrogativas, deve ser inicial e principalmente o grande conciliador; 
não pode estar como numa pura briga infantil a discutir quem fala primeiro. 
A responsabUidade do seu cargo exige que Sua Excelência tome a iniciativa 
de apaziguar a sociedade brasileira. Nós, os democratas, lamentamos profun~ 
damente que uma crise social se tranSforme numa pequeníssima crise de ca
prichos. E esperamos que o Senhor Presidente da República, que e pago pelo 
povo brasileiro, tome a iniciativa de evitar que a conflagração nos atinja a to
dos. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador Gilvan Rocha. 

Sr. Presidente, assisti, então, àquela demonstração pacífica de vontade 
popular, ao realizarem os metalúrgicos a sua passeata, a passeata tão temida. 

Tão logo afastadas as forças, o povo se organizou, através das largas 
ruas de São Bernardo, tomando todas as precauções para não molestar quem 
quer que seja. Inclusive, à frente da passeata, ur:n grupo de metalúrgicos con~ 
duzia o trânsito, desviava os automóveis, pedia desculpas se, porventura, ai~ 
gum tivesse que demorar pOr alguns minutos naquele ponto. E aquela imensa 
multidão, 80 mil pessoas, sem um incidente sequer, sem uma contrariedade 
sequer, desfilou por cerca de4 quilômetros, circulou o Paço Municipal, como 
se fora uma parada juvenil, e se dirigiu para o Estádio da Vila Euclides. 

No Estádio, Sr. Presidente, falaram os líderes metalúrgicos, e dentro de 
uma hora e quinze minutos a concentração começou a se dissolver normal· 
mente, tranqUilamente, sem um empurrão de ninguém. As 16 horas já não se 
encontrava nas ruas de São Bernardo do Campo nenhum grupo. Todos os 
metalúrgicos já haviam procurado seus lares, e lá estavam com suas esposas e 
seus filhos, com toda a certeza agradecendo o pingo de bom senso que desceu 
sobre todos nós em São Bernardo do Campo, no dia J9 de maio, o exemplo 
mais flagrante de que o povo possui a consciência do dever, de que o povo 
possui a consciência de suas responsabilidades. E o dia J9 de maio terminou, 
entre cânticos cívicos, da melhor forma que poderíamos imaginar. 

Ontem, Sr. Presidente, esse mesmo povo, na mesma Praça da Matriz, 
sob a alegação de que se estava, então, jogando palavrões nas autoridades
e perguntei que tipo de palavrões, e esses tais palavrões eram os mesmos pro
nunciados em todos os outros encontros, de .. abaixo o Governador de São 
Paulo''· ou .. as nossas reivindicações prosseguem?', ou ·~soltem o Lula, o nos~ 
so líder", ou uabomínamos a ditadura", eram essas as expressões- essas ex
pressões -, toleradas tranqUilamente pelas autoridades policiais até então, 
que foram julgadas como altamente ofensivas à dignidade do poder, e, de 
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pronto, Sr. Presidente, desencadeou-se uma reação aos metalúrgicos, reação 
que não ficou apeilas no local da concentração, ou seja, defronte à Praça da 
Igreja e de dentro da própria Igreja. A reação se estendeu pela cidade inteira. 
Na medida em que o povo corria para defender-se das bombas, para se defen
der dos cachorros, para se defender dos jatos d'água, para se defender -
sobretudo - dos cassetetes, na medida em que o povo corria, as caminhone
tes da polícia cercavam o povo, faziarri com que povo retornasse, e, em retor
nando, outra coluna de veículos barrava a sua passagem. Encurralados aque
les homens nos quarteirões, eram atacados com bombas de gás lacrimogêneo, 
e tantos, em seguida, esbordoados. 

Vi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, confesso que vi o ataque violento, sel
vagem àqueles homens indefesos, que procuravam naquele momento não 
mais medir forças com a polícia, mas pura e simplesmente queriam o cami
nho da casa, o caminho de volta, e não lhes davam o direito de pisar ou no 
calçamento da rua ou no calçamerito das calçadas. 

Era o direito de voltar que lhes era negado, Sr. Presidente, era o direito 
de fugir ao confronto que lhes era negado, Sr. Presidente, era o direito à pró
pria rendição, Sr. Presidente, que lhes era negado. O que se queria era o esma
gamento total, o exercício de uma vingança ignóbil. Isto foi feito, isto se pra
ticou ontem em São BernardO do Caril.po. Não lhes deram o direito de volta. 
Esta é a mesma situação que se encontra para a VOlta de todos eles às fabricas 
- não lhes dão o direito de volta. 

Esta é a questão central, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que hoje coloco 
nesta Casa, para a meditação e reflexão de todos, porque nós temos empe
nhado ao máximo no sentido de se encontrar uma palavra, uma modesta pa
lavra, talvez um bom dia, com o qual se pudesse resolver situação tão grave e 
tão séria. 

Ainda hoj~ na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência, o 
Sr. Ministro do Trabalho colocou no bojo da Operação São Bernardo, onde 
há tantos ingredientes a serem destacados, mais uma questão, a questão se
mântica, Dizia S. Ex" o Sr. Ministro que o Govei'nO não aceitava a volta às 
negociações, mas aceitava o diálogo. Eu lhe perguntei, com a maior humilda
de, como é que S. Ex• configUraria, no caso específico de São Bernardo, o 
diálogo. Em que consistiria o diálogo em São Bernardo, nesta hora e neste 
instante. Admitindo que as negociações realmente viessem a significar a volta 
pura e simples da pauta de reivindicaçãO dos operáriOs? S. Ex• o Sr. Ministro 
do Ttãbalho não soube dizer em que ou com que ele poderia traduzir a ex
pressão diálogo. Respondeu apenas que só poderia falar em diálogo depois 
da volta dos trabalhadores às fábricas. Então, ele próprio inutilizou a ino~ 
vação que procurou colocar na mesa do diálogo que estávamos estabelecen
do; inutilizou a razão de ser da própria conversa que estabelecíamos, negan
do, por exemplo, a existência real do diálogo ou a pretensão do diálogo por 
parte do Governo. 

Resumo do pensamento do Sr. Ministro do Trabalho: "não há conver
sa"; e nesse·~ não há conversa" é que nós vamos encontrar a medida, a exten
são e a substância da democracia que se quer implantar neste País. 

Quando eu afirinava, em exposição anterior, da tribuna desta Casa, que 
a Operação São Bernardo vai nos dar a medida exata para o resto deste País 
em todos os ângulos, o ângulo econômico, o ângulo político e o ângulo s-ocial, 
não estava procurando cfiar algo utópico. Não, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. São Bernardo vai nos dar a medida de todos nós dentro deste País, por
que, afinal, voltamos à operação militar em si, e indagar: quem ganha com 
essa operação? Evidentemente que os operários, não. Mas, também os empre
sários, não. porque de um modo todo especial estão sendo ofendidos e humi
lhados pela incapacidade de interferência no processo. Estão proibidos. Estão 
proibidos de falar. Estão proibidos de intermediar. Estão proibidos até de fa
lar com aqueles que pretendem intermediar. Sairá vitorioso o Governo? Não, 
Sr; Presidente e Srs. Senadores. Um Governo que se propõe fazer deste País 
uma democracia, não podia ter em suas mãos uma vitória que é, única e ex
clusivamente, atribuída à reação. 

O que nós assistimos: ontem, em São Bernardo, como amostra do que 
va·i acontecer amanhã e de agora em diante com metalúrgicos e outros grupos 
que venham a dissentir do Góverrio, evidentemente que não é um modelo de
mocrático, mas a reação contra tudo aquilo que tem cheiro de democracia. 
Esta é a conclusão que podemos tirar, jã de agora, com o desenrolar dos 
acontecimentos, em São Bernardo do Campo. 

Mas há, Sr. Presidente e Srs. Senadores, algo mais em jogo, alêm da gre
ve em São Bernardo do Campo; e sabemos que a greve, como já falei ante
riormente, está servindo de objetivos conhecidos para muitos. Ninguém des
conhece que o modelo econômico brasileiro fez uma clara opção por aquele 
tipo de desenvolvimento adotado, também, pela Coréia do Sul e outros paí
ses, aquele modelo que consagra o endividamento desbragado, o arrocho sa
larial e a desnacionalização. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, esses três itens- o endivida
mento desbragado, o arrocho salarial e a desnacionalização- estão bem tipi
ficados em São Bernardo do Campo. Lá, o maior parque de indústria multi
nacional deste País, a íridústria automobilística; lá está a mais forte. lúcida li
derança sindical do País, liderada por Luís Inácio da Silva, o Lula, em São 
Bernardo; lá está, Sr. Presidente, mais do que bem caracterizado, um proces
so contínuo de desnacionalização deste País. 

Pois bem, esses três itens, que são da preocupação do Sr. Ministro Del
fim Netto, formam, de um lado, um tripé da operação militar em São Bernar
do do Campo. Sabendo o Sr, Ministro Delfim Netto que não pode, de manei
ra alguma, prosseguir no Ministério do Planejamento, dados os compromis
sos que assumiu com o Palácio do Planalto, vem abertamente proclamar que 
a sua política, de agora por diante, tem que ser a do arrocho salarial e da re
cessão econômica. 

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

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Sempre com muito pra
zer, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Meu grande amigo Senador Teo
tónio Vilela, reitero os meus louvores a sua bravura, pela sua constância e 
presença, arriscando as suas imunidades, essa é a verdade, lá no ABC paulis
ta. Reitero os meus louvores pelos seus propósitos benditos, pela sua qualida
de de apagador de incêndios. Li, também, hoje, as declarações atribuídas ao 
Senhor Presidente, de que era a favor do diálogo e não da renegociação. Te~ 
nho para mim entre diálogo e renegociação vai uma distância muíto pequena; 
parece que o Senhor Presidente lançou mão, apenas, de eufemismo, convenci
do que está que se deve renegociar ou se deve redialogar, porque a verdade, 
meu eminente colega - e falo aqui como membro deste grande partido do 
Ocidente, do PDS- se nós do PDS somos o partido do Governo e Um parti~ 
do no Governo, não adianta o Governo vencer esta greve e nós do seu partido 
sermos os grandes derrotadosA A continuar as coisas como iam - e parece 
que agora vão mudar de rumo, em face das declarações do Senhor Presidente 
-tenho para mim que este barco da democracia iria abordar mesmo era na 
terceira margem do rio. Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VlLELA (PMDB- AL)- Muito obrigado, nobre 
Senador Luiz Cavalcante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, apenas aflorei estes três pontos dentro da 
área econômica e não é o caso~ hoje, de me aprofundar em todos eles. E me 
proponho a voltar a este assunto com dados mais precisos em minhas mãos. 
Mas, devo dizer que outro setor, o setor político, tem também os seus altos 
interesses na região de São Bernardo do Campo. Lá, Sr. Presidente, pela pri
meira vez neste País, alguém tentou minar, de forma séria, progressiva, inaba

·tãvel, alguém tentou minar a velha estrutura do corporativismo trabalhista 
criada pelo ex-Presidente Getúlio Vargas. Ninguém conseguiu, porque todo 
aquele que chega ao poder julga que essa velha estrutura é uma arma podere
se em suas mãos. A própria Constituição de 1946 passou por cima; l964, passou 
por cima. Tudo o que veio a se introduzir, naquele bloco monolítico, de ma
neira alguma mexeu com a estrutura de poder em que consciste, na verdade, o 
corporativismo trabalhista criado por Getúlio Vargas. Tentaram. Tentaram, 
os livres e d~mocratas sindicalistas de São Bernardo do Campo, marcar uma 
nova linha, marcar um novo rumo para a vida dos trabalhadores, indepen
dentemente do paternalismo oficial. Este, um aspecto político imPortante, 
mas julgo haver outro, não menos importante, qual seja o da criação de um 
partido do trabalhador que poderia, evidentemente~ ajudar ao fortalecimento 
do sistema sindical. Mas também não terá sido por isto, terá sido porque o 
PT não estava incluído no elenco de partidos que foi imaginado, que foi fo~ 
mentado pelo Palâcio do Planalto. O PT não constava da constelaçã-o de par
tidos que deveriam aparecer. Portanto, era um partido indesejável, rigorosa~ 
mente indesejável. Mas, mais do que isto, o Sr. Luiz Inácio da Silva, além de 
ser um líder sindical hoje respeitado e reconhecido por todo o País, é um ho
mem de vocação política. E essa vocação tinha de ser esmagada, tinha de ser 
pulverizada. E para que isto acontecesse, tinha que haver uma operação 
como aquela de São Bernardo. para, meticulosamente, sob vários argUmen
tos, exterminar a pessoa daquele cidadão. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista. Fazendo soar a campainha) 
-Quero comunicar que V. Ex• passou cinco minutos do seu tempo regula~ 
mentar. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL) - Muito obrigado, Sr. 
Presidente, vou concluir. 

Deixo apenas, dado o pequeno tempo de que disponho, deixo apenas es
ses dados para reflexão do Senado. Os ingredientes econômicos de um lado e 
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os ingredientes políticos de outro. E a greve servindo de pano de fundo. h por 
isto que, na verdade, nenhum de nós pode estabelecer um raciocínio claro a 
respeito dos acontecimentos de São Bernardo e do que poderá acontecer ain
da em São Bernardo, uma vez que escapa ao nosso conhecimento os objeti
vos, que nos são sonegados. 

Para finalizar~ Sr. Presidente, quero dizer a esta Casa, maiS uma vez, que 
a comparação entre o comportamento do povo no dia }9 de maio e o compor
tamento da polícia ontem, é altamente representativa da sociedade civil, de 
um lado, e do poder militar, do outro. As conclusões são mais do que claras, 
explodem na nossa visão. E o pior ê que, se se tratasse apenas de um espetâcu
lo, espetáculo que por mais trist~ mais deplorável, mais trágico, não passasse 
de um espetâculo para a nossa visão, ainda ia. Mas o problema, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, é que nós, de um modo ou de outro, somos também ata
res daquele espetãculo. E ninguém tem o direito de ficar de for~ julgando se o 
que lá se desenrola ê um problema que pertence aos outros. Não! Este Sena
do, esta Casa tem que interferir, tem que participar, tem que se organizar, 
para estar à altura da sua representatividade. 

É este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, talvez, o último apelo que faço da 
tribuna em beneficio da paz em São Bernardo do Campo, em beneficio da paz 
para este País, em beneficio daquela democracia que todos desejamos. Por
que, fora disto, é o êngodo, é a mentira, é a repressão que sairão vitoriosos 
neste episódio. E não serâ possível que tenha faltado a todos, neste País, a hu
mildade do bom senso, a grandeza do bom senso, a coragem do bom senso. 

Por Deus, o que é que falta nesse jogo de vaidades e de pretensões, nunca 
justas? Aonde iremos parar com esse jogo terrivel de circunstâncias cada vez 
mais graves? Aonde iremos parar com a violência instalada na cidade, sem 
que haja necessidade de medidas de emergências, sem que haja necessidade de 
sítio? Não, não hã necessidade de nada. Os soldados lá postados, simples
mente dizem: recebo ordens superiores. E essas ordens superiores não são, de 
maneira alguma, as ordens determinadas pela lei. 

Muito obrigado. (Muito obrigado! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)·-· Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O destino tantas vezes nos surpreende. Quando nos inscrevemos para o 
pronunciamento que ora iniciamos, longe estávamos de supor e de admitir 
que antes de nós falaria um dos Senadores, um dos componentes, um dos jn
tegrantcs que maior respeito merece de quem, neste instante, usa da palavra. 

Desconhecíamos que o talentoso Senador Teotônio Vilela haveria hoje, 
num pronunciamento veemente, mas controlado, de descrever aquilo que 
afirma haver assistido em São Paulo; os acontecimentos de 19 de maio e aque
les que ontem ocorreram na Capital paulista. 

Era e é a nossa intenção, exatamente, com uma palavra que colima a paz, 
que significa a harmonia, enfocar o problema, a conduta, a diretriz nesse af
faire, do eminente Presidente da República. 

Não é a história de ontem, Sr. Presidente, são os dias de hoje que nos 
contam que, após urna fase tormentosa, a da excepcionalidade condicional, o 
Presidente João Figueiredo assumiu o comando da República numa fase tão 
difícil, cm que a liberdade, por tanto tempo contida e controlada, se lançava 
cm busca da sua objetivação e seu desiderato. 

João Baptista Figueiredo, desde o primeiro instante da sua ação presi
dencial, na oração que fez como crente que é, acreditando em Deus e tendo a 
certeza que ele não falta aos justos, naquela oração que comoveu a tantos e a 
nós muito, na Catedral de Brasília, colocava o seu coração à mostra, e dizia 
que, no comando da República, ele aspirava uma coisa única: o retorno ao 
seu lar, integrando a Pátria brasileira a um regime de uma democracia abso
luta. 

Mas, Sr. Presidente, nós verificamos mundo afora, verificamos no exame 
internacional de todos os dias, que o desajuste em todos os países marca um 
posicionamento filosófico de distorções, de desavenças e de descontentamen· 
to, tantas vezes, absoluto e total. 

Veio a greve de São Paulo. Os metalúrgicos pleiteavam que em sua casa 
entrasse mais pão, que no seu lar não faltasse algo que o salário, no momen
to, não permitia que fosse adquirido. As conversações iniciais entre o patrão 
e o operário fracassaram. Veio o dissídio e o assunto foi entregue à Justiça 
Trabalhista, ou seja, ao Tribunal Regional de São Paulo, c todos aguardavam 
com ansiedade o veredicto da corte específica. E veio o veredicto, veio a sen
tença, surgiu a decisão. Foi quando, porque ela não representou in totum e 
apenas parcialmente, porque ela não foi ao encontro de todas as pretensões 
solicitadas pelos metalúrgicos) foi então que os líderes do movimento daque
·les operários paulistas entenderam de continuar na greve, porque atinn.avam 

que ora necessário, para a obtenção total do que aspiravam, que ela conti
nuasse, desrespeitando o veredicto da Justiça. 

O Governo da República colocou-se no posicionamento que a lei deter
mina: fazer respeitar a decisão do Judiciário, e aí e por causa disso, e exata
mente por isso, surgiram os desencontros dC opinião, o desajuste mais mar
cante entre os oPerários e os patrões, porque os metalúrgicos não se confor
mavam e a classe patronal entendia que a última palavra do dissídio havia 
sido proferida pelo Tribunal de São Paulo, de vez que a classe patronal, de 
início, pretendera mas resolvera não recorrer da decisão da Justiça paulista. 

E continuou, com tristeza para muitos, continuou para o desassossego 
de tantos, continuou para aflição daqueles que almejam um país pacificado e, 
na realidade, democraticamente dirigido, continuou uma greve que, não resta 
dúvida, é contra uma decisão do Judiciário, face o inconformismo de uma das 
partes litigantes. 

Sr. Presidente, ninguém me solicitou, o meu Líder não conhecia o que eu 
viria dizer, nenhum dos eminentes vice-lfderes do meu partido soJicitou que 
eu nesta tribuna estivesse, mas consultei somente a minha consciência. 

Tenho acompanhado a vida deste Presidente, sem ter freqUentado as de
pendências do seu palãcio. Ele substitui o Presidente Geiset sem que não 
houvesse desrespeitado ao Presidente que terminou o mandato e que ora se 
encontra em Teresópolis, sequer recebido uma única visita minha. Sou um 
político que faço da minha modéstia a minha crença e a minha convicção. 
Mas tenho a minha convicção e ~ respeito, como respeito, inflexivelmente. a 
do companheiro. E entendo que o Presidente João Baptista Figueiredo tem 
sido um democrata sincero. Um homem que não tem procurado outra coisa 
senão a união dos brasileiros, tantas vezes machucado por ataques que, no 
meu entender, ele não merece e não merecera, mas que não fazem com que ele 
saia do seu caminho, porque ele jurou - e acreditamos nesse juramento -. 
que prefere deixar o comando da República a entregar este País a outro regi
me que não seja aquele que ele jurou defender. 

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

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

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• disse muito bem que não 
tiverrios qualquer contato anterior ao discurso que V. Ex' está fazendo no 
momento. E nem precisaríamos ter, porque a despeito da deselegância com 
que, normalmente, somos tratados, o nosso Partido é constituído de pessoas 
que têm consciência. E no moinento em que V. Ex'. expressa aquilo que pen
sa, em primeiro lugar o faz cercado da admiração de todos os seus compa
nheiros nesta Casa. Mas, muito em homenagem ao aparte que ainda hã pou
co o Sr. Senador Luiz Cavalcante dava ao orador da Oposição, devo dizer a 
V. Ex• que, como membro deste Partido Democrático Social ou como Líder 
do Governo nesta Casa, não me sentiria de modo nenhum derrotado- e nis
so divirjo do ponto de vista de um colega a quem tanto preso - pela forma 
pela qual o Governo se conduziu neste episódio, sem dúvida sério, grave, o 
qual marca a greve hoje restrita a SãO Bernardo. Veja V. Ex• que aqui 
já discutirrios, nestâ Casa •. exatamerite quanto ao mérito do problema. Se a 
greve tinha sido feita sob o fundamento de que os trabalhadores exigiam, 
além do valor de reposição salarial causado pela inflação, mais uma produti
vidade de IS% e não a haviam çbtido, acho que é um consenso que a própria 
Oposição naturalmente não se pejarã de admitir que 15% de produtividade é 
um absurdo em qualquer país do mundo, a título de produtividade. Ainda as
sim o Tribunal Regional do Trabalho ofereceu 7 - não sei em que S. Ex's os 
Juízes se basearam para fazê-lo - mas, havendo 39, mais 7 dá 46, já discuti 
isso aqui com o nobre Senador Henrique Santillo, 46% em um semestre cor
r~ponderiam, se fosse um semestre desdobrado para 12 meses, a mais de 
100% de aumento. Ora, os funcionários públicos tiveram 56% de aumento, 
nós idem. Em regra não houve nenhuma outra categoria profissional neste 
País que tivesse obtido um resultado tão brilhante. Na mesma altura o Tribu
nal declarava-se incompetente para dizer se a greve era legal ou ilegal, pois 
que não sabia quanto exatamente de produtividade deveria pertencer ao tra
balho, particularmente ao trabalho no setor metalúrgico. Nós sabemos que as 
contas nacionais não permitem esta conclusão. De maneira que por isso ad
mitimos que a decisão do Tribunal foi arbitrária, porém em favor do traba
lhador. O momento de ouro para a greve ter acabado teria sido precisamente 
aquele. O Sr. Luiz Inácio da Silva teria saído preservado, vitorioso, pois nem 
a greve foi declarada ilegal, nem a proposta dos patrões tinha sido aceita; ti
nha sido ultrapassada na decisão da·Justiça do Trabalho. Mas, preferiu·se in
sistir na adição de dois fatores complicadores: um era a estabilidade por um 
ano, o que significaria pelo resto da vida, e o outro era o deleg;:tdo sindical 
que nunca, nem nos tempos do Dr. João Goulart houve e foi aceito pelo Go-
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vemo. Por isso, nobre Senador Hendque de La Rocque, me associo ao pensa
mento de V. Ex•, se me permite, para caracterizar que de nossa parte só pode
mos entender que haja a chamada abertura, haja a marcha para edificação de 
um processo democrático no país se houver irrepreensivelmente o respeito às 
decis_ões legais. E no bojo desta modificação, deste desdobramento, a cor
reção daquilo em que a lei já estiver ultrapassada pelas aspirações e pela reali
dade _na__c_ional. Ag'radeço a V. Ex' as palavras que profere, porque acima de 
tudo elas vêm de um homem que todos nós somos unâniril.es em reconhecer 
como extraordinariamente sensato e um homem cuja generosidade é um pa
drão difícil de ser igualado na Casa. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito obriga
do, nobre Líder Jarbas Passarinho, V. Ex• exatamente enfoca o ponto central 
da nossa temática: é que a divergência deveria cessar quando a palavra da 
Justiça chegou. 

E o nobre Senador Gilvan Rocha, Líder do aguerrido PP nesta Casa, a 
quem ninguém comete exagero co"nslderando-o_ talentoso, altamente capaz e 
de exercer com brilho, com segurança e patriotismo o seu mandato de repre
sentante por Sergipe, estranhava que o Presidente da República declarara que 
era favorável a que as conversações voltassem a existír, após o retorno dos 
metalúrgicos ao trabalho. f'. exatamente a temática da nossa fala; é que o Pre
sidente acha por certo que o diálogo resolve. Sua Excelência por certo desejo 
que as conversas continuem. Mas, para que as conversas possam continuar é 
necessário prioritariamente,- é hecess:ârio preliminarmente que se cumpra a 
decisão. Ctiffij:)rida a decisão, a voz suprema jâ falou, jâ aconselhou e já pon
derou que quem fizer diferente- está dele divergindo e que o diálogo deve pros
seguir. Porque é só através do diálogo, só através da conversa, só através do 
debate- e esta Casa é uma casa--democrática onde cabem todos os princí
pios, todas as conversas, todas as divergências - após o retorno, disse o Se
nhor Presidente da República, ele gostaria, ele acha necessário que continuem 
conversando, e fazem muíto bem, os patrões e os operários. 

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

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

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Entro no discurso de V. Ex• porque fui 
chamado. Lembro a V. Ex' o papel do Pres-idente da República que, mesmo 
que a decisão do Tribunal já fosse ~uma decisão firiai, isto é, se o problema da 
greve de São Paulo jâ tivesse transitado em julgado, Sua Excelência, diante de 
um fato consumado, de uma alteração da ord_em pública que nos enche de 
apreensão, teria que usar as suas prerrogativas de Supremo Magistrado da 
Nação, no _sentido de pôr um termo àquela situação que, evidentemente, nos 
enche de temor no País. Sabe V. Ex• a exemplaridade dos países civilizados, 
onde a intervenção i:findical é um fato absolutamente esdrúxulo, onde as pri
sões políticas de operários são coisas não-cogitadas. Vê V. Ex• que não pode
mos fazer paralelo com a democracia que aqui existe e a democracia que nos 
deve servir de padrão, que são aquelas democracia:- dos países mais civiliza~ 
dos. Sua Excelência o Senh-or Presidente da República em nada afetaria a sua 
autoridade se não pusesse essa premiSsa, que é absolutamente inconseqüente, 
que só faz acirrar ânim-os, ao ii1VéS- de trazer uma palavra de pacificação. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- V. Ex• nobre 
Senador teria razão se o recurso interposto pelo_s agUerridos advogados dos 
metalúrgicos tivesse efeito suspensiVo. Mas V. Ex' é médico e desconhece que 
o efeito não é suspensivo. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Mas entre a lei e o fato, prefiro ficar 
com o fato. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Estamos diante 
de um ritual processual- e o mestre Paulo Brossard aí está e sabe que se es
tamos diante de um processamento processual temos que obedecer às regras 
do jogo ... 

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

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- ... e o recurso in
terposto pode ser atê provido, mas o seu efeito fiãO é Suspensivo e a sentença 
fica vigorando até decisão da corte superior. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Se fosse assim, nobre Senador, não 
precisaríamos de Presidente da República: o Tribunal resolveria todos os em
bargos e o Presidente da República, seria um cargo absolutarrierite honorífi
co. Só que Sua Excelência é o Supremo Mandatário da Nação e tem que sa
ber que existe um fato, e ele não pode atropelar os fatos. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQ!JE (PDS- MA)- Justamente por 
c-c:tusa deste ponto d~ vista que V. Ex' assinala, justamente com fundamento 
no argumento que V. Ex' traz a debate _é que, havendo o recurso, eu acho 
nobre, humano, louvável que a sentença pode ser reformada. Mas, as conver
sações devem continuar; não é preciso que o recurso seja dticidido. É preciso 
que se cumpra a decisão q-ue foi prolatada, e após ela, toda a conversa é cabí
vel, embora se saiba que hã um recurso ainda sub judice. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva[ Baptista. Fazendo soar a campainha)
Desejo informar ao Senador Henrique de La Rocque que o seu tempo jã está 
esgotado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Mas mesmo que o recurso não 
tenha efeito suspensivo, o fato é que a decisão não transitou em julgado, uma 
vez que cabe o recurso ... 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) --Ora. nobre 
mestre, V. Ex' sabe que nas decisões dos Tribunais de Justiça, quando o inter
posto é o recurso extraordinário, a decisão que fica a valer, a decisão a serres
peitada é a do Tribunal de Justiça, embora haja o recurso extraordinário. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Claro! Cabe a execução provi
sória, sem dúvida nenhuma, exatamente porque· a decisão não transftou em 
julgado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS ...., MA) - É pacífico, 
Líder. Que a decisão não passou em julgado, todos sabem. Todos sabem que 
há um recurso ainda a ser decidido pela instância superior. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E, por isto mesmo, uma solução 
polítíca em nada interfere ou infringe uma decisão judicial. Uma coisa não 
exclui a outra. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Mas para esta 
decisão política o Presidente estabeleceu a fronteira; o cumprimento da deci
são e,- após ela, a continuação das conversações que são úteis, que são neces
sárias e que t<ilvez resolvam um impasse por cuja solução a Nação inteira es
pera. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- O que nada a ver tem com a passeata 
pacífica,- Senador. 

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

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

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Henrique de La Rocque, 
acompanho o discurso de V. Ex' que se desenvolve com uma clar~a admirá
vel. A decisão emanada do Tribunal constitui uma fronteira cujo respeito é 
fundamental para o processo democrático. O que me admira é que alguns 
Parlamentares, defendamos posição diferente. Nós parlamentares temos a 
obrigação de sermos intransigentes defensores das normas legais. O que po
rém se viu ontem nesta Casa foi a importuna insístência p'ara que o Presidente 
da República mandasse reabrir os diálogos, entre as partes litigantes, suges
tão que implicaria em total desrespeito à sentença do Tribunal Regional do 
Trabalho. Alegam os defensores dessa tese que isso constituiria um gesto lar
go de compreensão e de bondade do Presidente. Eles porém, por sua vez, ale
gam que o cumprimento da lei pelos metalúrgicos, com a volta ao trabalho 
em obediência à decisão do Tribunal, constituiria apenas um total rendimen
to dos operários. V. Ex• vê que há nesse julgamento dois pesos e duas medi
das, sem dúvida alguma. E, entre esses pesos e essas medidas, nós ficamos 
com a legalidade. Ela é indispensavel ao processo democrático, mesmo para 
proteger esses próprios operários que dela necessitam e necessitarão sempre 
para garantia de suas liberdades. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) (Aciona as campainhas.) -
Emirlen-te Senador já passaram dez minutos além do tempo destinado a V 
Ex'. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Sr. Presidente, 
vou terminar e não faço favor, cumpro o Regimento. As minhas palavras são 
para que a Oposição compreenda que a minha fala é de paz, que a minha fala 
é em busca da concórdia, e que acima de tudo essa concórdia e essa ·paz se 
façam respeitando a Lei. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana-
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José Lins - Cunha Lima - Aderbal Jurema - Marcos Freire - Passos 
Pôrto- Dírceu Cardoso- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Car
neiro- Roberto Saturnino- Franco Montoro- José Caixeta- Benedito 
Canelas - Vicente Vuolo - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Evelásio 
Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, projetos de 
lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário, 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI i>O SENADO No 78, DE 1980 

Revoga o artigo 38 da Lei n.,. 6.620, de 17 de dezembro de 1978. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. J9 Fica reVOgado o artigo 38 da Le_i n9 6.620, de 17 de dezembro de 

1978, que ''define os crimes contra -a Segurança nacional". 
Art. 29 Esta Lei entrará em vigO-r Jla~Gãta-ae Sua publicação. 

Justificação 

Experiência mais que centenária já demonstrou que os regimentos inter
nos das câmaras legislativas, bem como dos tribunais, são mais do que sufi
cientes para assegurar a Ordem e o funcionamento dos mesmos. 

Constitui, pois, verdadeira exorbitância o disposto neste art. 38 da LSN. 
Sala das Sessões, 6 de maio de 1980. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática para o seu processo e julgamento e dá outras providências. 

Art. 38. Perturbar, mediante o emprego de vias de fato, ameaças, tu

multos ou arruídos, sessões legislativas, judiciárias- ou -Conferências interna
cionais, realizadas no Brasil: 

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo únicci. Se, da ação, resultar lesão corporal S:rave ou morte: 
Pena: reclusão, de 8 a 30 an-os.-

.. ~ ..... --. ,., ......... -.. ,_ ........ •"''--'-·"· ·-~~-·-~.;. ~ .. ,__ .. · ..... -..... . 
(Às Comlssões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio

nal.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 79, DE 1980 

Dispõe sobre pagamento do repouso semanal remunerado ao em
pregado comissionista. 

O Congresso-"1\Tãcional decreta: 

Art. J9 O empregado comissionista fará-jus ao repouso semanal iemu
nerado na forma de que dispõe a Lei nll 605, de 1949. 

Art. 211 Considerar-se-á empregado comissionista para os fins da pre
sente lei todo aquele que, exercendo sua função dentro ou fora do estabeleci
mento do empregador, perceber uma remuneração fixa e outra variável em 
razão do montante de vendas. 

Art. 311 A remuneração do repouso semanal corresponderá ao salário 
de um dia de serviço da parte fixa, acrescido de 1/6 do que lhe for devido du
rante a semana a título de parte variável. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

O repouso semanal remunerado bem como o pagamento de salário nos 
dias feriados civis e religiosõs, é garantido a todo empregado, como preceitua 
a Lei n• 605/49. 

Porém, no que tange ao empregado comissíonfSta, tem-se recorrido à 
Justiça Trabalhista quanto ao cálculo de seu salário para-·esses· fins. Seus pro
ventos correspondem a uma parte fixa e outra variável (comissões). 

O cálculo, no entanto, tem sido feito com base na parte fixa excluído o 
que lhe foi devido durante a semana a título de parte variável, prática negada 
pela Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que decidiu como "in
validade jurídica da cláusula contratual segUnda a qual tal vantagem já esta
ria compreendida nas comissões'\ entendendo aquel!l Alta Corte: que a inclu
são deste na comissão transforma-o em salário por unidade de serviço, depen~ 
dente do esforço do empregado, porquanto tal pagamento é obrigação do 
empregador e _um direito do trabalhador. Adiante, em outra decisão, diz que 

é .. lícita a cláusula contratual que, estipula salário de empregado comissionis
ta em duas parcelas: comissões relativas às vendas e percentual relativo ao re
pouso remunerado" e, ainda, estipula o adicional noturno, também, como 
parcela relativa ao salário do empregado comissionista. 

Urge-se, portanto, a iniciativa desta proposição a fim de tornar imperati
va interpretação já oferecida e coibir os abusos verificados por parte dos em
pregadores em detrimento do direito dos trabalhadores comissionistas. 

Para isso, pretendo contar com o apoio de meus ilustres pares no Con
gresso Nacional. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980. - Henrique Santillo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949 

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de 
salário nos dias feriados civis e religiosos. 

(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

O Sr. Senador Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de in
formações. Nos termos do inciso VI, do art. 239, do Regimento Interno, ore
querimento será examinado pela Presidência. 

O-SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está finda a Hora do Expe· 
diente, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sabre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !'?-Secretário. 

E tido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 126, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea-. ~'d'', do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia. a_ fim d~ que a matéria constante do item n<? 1 seja 
submetida ao Plenário em úffiffiO -lugar. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980 - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - De acordo com a delibe
ração do Plenário, o itenl n9 I da pauta será apreciado em último lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
to cuja leitura vai ser feita pelo Sr. !<?-Secretário. 

E lÚ:io- e aproVado o seguinte . 

REQUERIMENTO No 127, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea '"d", d6 Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fi!D de que a matéria constante do item n" 7 seja 
submetida ao Plenário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980 ........ Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em virtude da manifes· 
taçào favorâvel do Plenário o item n<? 7 da pauta serâ apreciado em primeiro 
lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Item 7: 

Votação; em turno único do Requerimento n9 115, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena e outros Senhores Senadores, solicitan
do, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convo
cação do Senhor Ministro do Trabalho para prestar, perante o Ple
nário do Senado, informações sobre fatos relacionados com a greve 
do ABC paulista. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, sendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

A matéria exige para s~a aprovação os votos favoráveis da maioria "abso
luta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nomi
nal, nos termos do art. 23&, item III, combinado com o art. 328 do Regimento 
Interno. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 



1394 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Secào II 1 :\laia dt• 1980 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- Pll. Para encaminhar avo
tação.)- Sr. Presidente, não preciso me alongar em considerações ao enca
minhar a presente proposição, pOis- os Vãrios considerandos que a acompa
nham já justificam plenamente a convocação do Sr. Ministro do Trabalho, 
Dr. Murillo Macedo, ao Plenãrio do Senado Federal, para prestar infor
mações à Casa sobre todos os fatos relacionados com a greve do ABC paulis
ta. 

Resta-me apenas esperar que a nobre Liderança da Maioria conceda o 
seu apoio ao meu requerimento. (Muito bem!) 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a palavra, para enca
minhar a votação, o nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para encaminhar a votação.) 
Sr. Presidente, a Maioria vota favoravelmente ao requerimento do nobre Se
nador Humberto Lucena solicitando a convocação do Sr. Ministro do Traba
lho para, perante o Plenário do Senado Federal, prestar esclarecimentos e in
formações-sobre fatos relacionados com a greve do ABC paulista. 

Hoje pela manhã, Sr. Presidente, quando do comparecimento do Sr. Mi
nistro do Trabalho à Comissão Parlamentar que investigar as causas da vio
lência urbana, na qualidade de Relator daquele Órgão deixei dci indagar espe
cificamente a S. Ex• sobre o problema do ABC, e anunciaVa, naquela oportu
nidade, por instruções da Liderança da Maioria, que na sessão desta tarde 
daríamos plena aquiescência ao requerirriento que, 'ora, ii·emos -votar. 

Sem embargo, o nobre Senador Teotônio Vilela fez longas considerações 
em torno do problema havido ontem em São Paulo, tecendo, ainda, o históri
co sobre fatos pertinentes àquele episódio, tendo o Sr. Ministro do Trabalho 
prestado, abundantemente, os esclarecimentos solicitados pelo eminente se
nador alagoano. 

Apesar disso, entendemos da maior importância a presença do Sr. Mi
nistro do Trabalho nesta Casa, motivá Pelo qual a Maioria vota favoravel
mente ao requerimento do nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Passa-se à votação do re
querimento, que será feita pelo processo eletrônico. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alexandre Costa- Alrnir Pin

to - Aloysio Chaves - Benedito Canelas - Bernardino Viana - Dirceu 
Cardoso - Eunice Michiles- Evandro Carreira- Eve!ásio Vieira- Gil
van Rocha- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque --Henrique San
tillo - Humberto Lucena - Itamar Franco - Jarbas Passarinho -Jorge 
Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães- Lázaro Barboza- Lomanto 
Júnior- Mendes Canale- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Ba
daró- Orestes Quércia - Passos Pôrto - Paulo Brossard - Pedro Pedros
sian - Raimundo Parente- Saldanha Derzi- Tancredo Neves- Teotô
nio Vilela - Valdon Varjão - Vicente- Vuolo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Votaram pela aprovação 
do requerimento 37 Srs. Senadores. 

O requerimento está aprovado. 
A Presidência levará ao conhecimento do Sr. Ministro do Trabalho a de

liberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -~Item 2:· 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 ll, de 

1980 (api-eSC:ritado pela ComiSsão de Economía como conclusão de 
seu Parecer n~" 140, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rincão (SP), a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos 
e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e seterita ·e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 141, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici- ~ 

da de. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador DirceJJ Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Como hoje, como ontem, como sempre, mantenho-me na mesma trin
cheira, contra os empréstimos aos Estados e aos Municípios, em- virtude da 
carga inflacionária qUe eles portam. 

Não tem sido hoje somente, Sr. Presidente. Em várias ·oportunidades, te
nho ocupado a tribuna da Casa, para verberar o procedimento do Senado. 

A rilào que remete ao Senado o pedido de autorização para os emprésti
mos, Sr. Presidente, é mão benfazeja para os Estados e para os Municípios, 
mas é mão que desencadeia mais inflação para o humilde e obscuro trabalha
dor brasileiro. 

Não somos nós, não são os Senadores que formam a prateleira de cima 
dos que vivem da Nação, Sr. Presidente, que recebemos a carga inflacionária 
desses empréstimos, e sim os humildes, os mais pequeninos, Sr. Presidente. 
São esses e sobre eles que pesa o aumento da inflação que cada empréstimo 
desses representa e significa. 

Sr. Presidente, os jornais de ontem noticiaram que um alto vulto do Mi
nistério da Fazenda declarara: "Estamos à vista com um processo de recessão". 
Estamos assistindo ao despenhamento do País, em face do aumento dos 
meios de pagamento. Isto tudo sentimos, mas sentem mais do que nós os que 
vivem com dois, com um e abaixo do salãrío mínimo. Estes sentem mais. Têm 
mais dores, têm mais sensibilidade, sofrem mais do que nós, que ressecçamos 
os mais aquinhoados da República. 

É por isso que luto contra os empréstimos. 
Fui eu, aqui, nesta-Casa, que abri a luta, pela primeira vez, dos Estados 

pobres contra os Estados ricos, quando, no ano passado, aqui discutimos o 
assunto. Fomos nós que levantamos esta tese: nós, os Estados pobres, susten
tamos a grandeza dos Estados ricos, em virtude do ICM, distribuídos a mau
cheias para o Estado rico e, em migalhas, para o Estado pobre. Fomos nós 
aqui que levantamos a tese. 

À época, os Senadores julgaram que aquilo era uma manifestação desati
nada, mas o Senado, à sua unanimidade, este ano, deu aos Estados pobres a 
quota de ICM que reclamávamos- não é o ideal, mas é o princípio de uma 
reparação. 

Pois bem, Sr. Presidente, continuamos a lutar contra os empréstimos. 
É o Sr. Ministro que diz que é inflacionário, e remete para câ os pedi

dos de autorização; é o Senhor Presidente da República que diz que a sua 
prioridade é combater a inflação, e remete para cã autorização de emprésti
mos aos Estados e Municípios altamente inflacionários. 

Sr. Presidente, houve urna autoridade que disse: quando os emprésti
mos são em moeda estrangeira, não são empréstimos que apenas fazem circu
lar o meio circulante nacional. O -Governo se vale deles para distribuir com os 
beneficiados o dinheiro nosso, mas o dólar fica em poder do Governo. Isto é 
urna distorção que o Senado precisa analisar. 

Assim, já falei várias vezes sol;)reo processo de autorização ao Município 
de Rincão, no Estado de São Paulo. Continuo, como disse, na estacada, na 
trincheira, contra qualquer empréstimo a qualquer Município e a qualquer 
Estado, pois constitui uma carga inflacionária sobre aqueles que vivem na fai
xa, naquela meia sombra, vivem do salãrio mínimo ou marginais dele. Assim, 
Sr. Presidente, continuo a me manifestar contrariamente aos empréstimos, 
com a carga inflacionária que eles significam. Cada dia mais o Governo agúa 
o pode~ aquisitivo do dinheiro, desvaloriza o poder aquisitivo da moeda: 
Cria, intumesce, incha os meios de pagamento e torna, cada vez mais, inac~ 
cessível o pão e o feijão na inesa do pobre, do sofrido .e penado trabalhador 
brasileiro, embora não falte na mesa do Senador. (Muito Bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (LQurival Baptista) - Em votação o projeto. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da vo-
tação. · 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Vai-se proceder à verifi
cação solicitada, -a.través do Sistema de votação Ctetrõnico. 

Para tant~, solicito os Srs. Senadores que ocupem os lugares que lhes são 
reservados em tais casos. 

c>s- SrS. SenadorCs jâ ,Podem Votar. (P<lusa.) 

Procedew'se à -~otaç~o 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa --Aimir Pinto.- Aloysio Chaves 
·-Amai-ai Peixoto- Benedito Canelas~ Bernardino Viana- Eunice Mi
chiles """:".Evelâsio Vieira___: Franco Montoro- Helvídio Nunes- Henrique 
dç La Rocque- Humberto Lucena -Jarbas Passarinho -JoãoCalmon
Jorge Ka!ume - José Lins - José Richa - Jutaby Magalhães - Lenoir 
Vargas- Lornanto Júnior:- Luiz Cavalcante- Milton Cabral~ Moacyr 
Dalla- Murilo Badaró- Orestes Quêrcia- Passos Pôrto- Pedro Pedres-
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sian -Pedro Simon- Raimundo Parente- Roberto Saturnino- Salda
nha Derzi - TãiiCTedo Neves - Tarso Dutra - ViceÍJ.te Vuolo. 

VOTAM NÀO OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - Evandro Carreira - Henrique Santillo -- Lázaro 
Barboza. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SiZ"S:-SENADORES: 

Adalberto Sena - Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDE~TE (Lourival Baptista)- Votam "SIM" 35 Srs. Se-
nadores e "NÃO" 4 Srs. Senadores.. Houve 2 abstenções. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçã_o. 

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

Votação, em turno úniCO,-Oa Projeto de ResoluÇão n'i' 17, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n'i' 184, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 20,000,000.00 ·(vinte milhões de dólares norte
americanos) para investimentos em projetas rodoviários e de ener
gia elétrica, tendo 

PARECER, sob n' 185, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-
dade. 

Em votação o projeto;·em turriO único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi' 
são do Orador.)- Sr. Presidente e_Srs .. Senadores: 

o projeto que ora o senado vai -votaf·se eriCBixa e se enquadra perfeitap 
mente nos casos em que o empréstiino i-e~U:nda no,au_ment'o dos meios de pa~ 
gamento do País: é o empréstimo em dólares e a _con~~rsão em mo~da_ nacio~ 
nal. São 20 milhões de dólares o empréstimO que v~mos autorizar para o Es# 
tado de Mato Grosso. -

Sr. Presidente1 e.u citei aqui, c~rta ve_z, 'qti~- riO i.íldmo ano do Gqverno 
Geiset, no primeirO anO do GOv;errío 'João _B.lptiSÚ FigUe~iêdo e no ançl em 
curso, 42 bilhões di cruzei"ros foram lançados no meio circulante brasileiro, 
através de empréstimos. São 42 .bilhões de-cruzdfoS; Sr-. Presidente, que fo
ram lançados no meio circulante, aumerttando, portanto, os meios de paga
mento e criando esta inflação m·on'etãria de5es·per3da que nós estamos -vendo, 
?gora; e o culpado é o Governo Federal; foram os GoVernos do_Presidente 
Geisel e o do Presidente João Baptista Figueiredo. Todas_âs v_e:Z~S em que Suas 
Excelências bateram às portas do Senado, solicitando empréStimos para os 
Estados, empréstimos que, às vezes, o Sena~o os aprOva Sem_ que os mesr_nos 
atendam às exigências que os projetas de resolução internos criaram, todas as 
vezes, Sr. Presidente, em que votamos isso, estamos aumentando os meiOs _de 
pagamento, o meio circulante illterno, aguando o-dinheiro, diminuindo o po
der aquisitivo do dinheiro, Essa é que é a expfessãó exata da operãção que es
tamos autorizando. 

Sr. Presidente, dia virâ em que se pedirá ao Senado contas desses emprés
timos a jato que estamos cometendo - quarenta e dois bilhões de cruzeiros 
nos dois últimos anos, Sr. Presidente. Quarenta e dois bilhões de cruzeiros foi 
o quanto jogamos no meio circulante do País, emprestando a municípios 
grandes e a Estados poderosos, porque os Estad_os pobres não vêm aqui pedir 
empréstimo porque não têm ·padrinhOs; s6 oS municípios poderosos ê·que en
contram apadrinhamento e vêm bater à porta do Senado, 

Sr. Presidente. o Senado precfsa se precatar. Vai ch.egar a hora em que 
vão pedir contas ao noss.o Poder LegislativO.d<?s .ates im~ensados, Sr. Pre$i-
dente, que aqui praticamos; e "este é um ato i_mpensado. · 

O Governo não amaldiçoaria a sua ·bancada Se ela fosse contra; o Gover
no, ao remeter para a Casa o pedido de autorização, atendeu a solicitação do 
Governador do Estado de Mato Grosso, no caso em tela, fez favor ao Gover
nador do Estado de Mato Grosso. Se a sua·bancada, a bancada do seu parti
do, negasse o empréstimo, não deixaria mi:tl o_ Sr. Presidente, porque teria de
fendido a Nação, teria defendido o povo. -

St. Presidente, o Estado é uma afirmação da força, a Nação é um produ
to do entendimento. e da colaboração. Então, _o que nós ternos em vis~a ê a 
salvação da Nação brasífeira. Todas as vez_es que concedemos esses emprésti
mos estamos alimentando a inflação. Ontem, eu era um só; hoje, SOI!lOS .~in
ca, multipliquei por cinco aqueles que são contra. E vou lutar até o fim. Um 
dia, nós derrota:r'emos um pedido de empréstimo deste e, neste dia, o Sr. Pre
sidente da República ficará _bem com a sua consciência. Se é sua prioridade 

cçmbater a inflação, S. Ex• tem que negar aos Governadores e aos municípios 
esses empréstimos que aumentam a inflação no País. No dia em que S. Ex' as
sim agir, estarâ salvando o povo que ganha menos, o povo que vive de satário 
mínimo, o povo que trabalha. 

Sr. Presidente, emprestar vinte milhões de dólares ao Estado de Mato 
Grosso, poderoso e rico Estado, é aumentar a inflação neste País, é aumentar 
o poder alucinante da inflação e garro tear o pequeno que vive de salário míni
mo e suas circunvizinhanças. 

Portanto, Sr. Presidente, continuo contra os empréstimos a Estados e 
Munidpios, este é o meu dever. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva] Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro-

vado. 
A matéria vai à Comissão de RedUÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - !tom 4: 
Votação, em turn9 único, do Requerimento n"' 100, de 1980, do 

Senador Paulo Brossard e outros, solicitando urgência, nos termos 
dO art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
do Senado n"' 26, de_ 1980, do Senador Humberto Lucena, que atri
bui às Comissões Pr<?visórias Municipais dos partidos políticos em 
organização a eséolha dos candidatos às eleições de 15 de novembro 
de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Com a palavra o nobr~. Senador Orestes Quércia para encaminhar a vo

tação. 

O SR. ORESTES QQf:RCIA (PMDB - SP. Para encaminhar a vo~ 
tllçào. Sem revisão do oradOr.j - St": Pl-6sldente, Srs. Se1iador~: · 

Na medida em que um Senador _ou um Deputado Federal, um congres
sista, vai à sua base partidária, no seu Estado, e não tem condições de infor
mar aos seus companheiros se- a 15 de novembrO haverá eleições municipais. 
o Congresso está sendo diminuído como poder, como organização que faz as 
leis. Nós estamos a seis meses de 15 de novembro, data que o Tribunal já fi
xou para: a realização das eleições municipais. Seis meses e nove dias nos se
param dO 15 de novembro e nós não temos condições de chegar a uma cidade 
do Espírito Santo, de Goiás, ou de São Paulo e informar aos nossos compa
nheiros se haverá eleições ou não. Isto, Sr. Presidente, diminui, ainda mais, · 
perante os olhos da Nação, o Congresso _Na~ional, tão sOfrido depois de 
1964, tão vilipendiado, tão h·umilhado. · 

E por isto que nós fazemos, neste ericaminhamento, um apeto à Maioria 
desta Casa do Congre~sq, no ~eniido_ de aprovar o requerimento de urgência 
pa_ra o projeto do ilustre conipanheiro, Senador Humberto Lucena. Com a 
discussão e_eventual- o que nós esperamos- aprovação do projeto do Se
nado Humberto Lucena, teremos condições de realizar as eleições municipais 
a 15de novembro, porque pretende S. Ex•, com o projeto, que as comissões 
proVisórias municipais dos partidos tenham condições de escolher os candi
datos às eleições de IS de novembro de f980, na forma da legislação vigente. 
Nos parece, Sr. Presideiite e Srs~ Senadore5, a única alternativa, dada as difi
culdades impOStas pela-lei de reformUlaçãO partídáría à criação dos partidos, 
a única alternativa para realiZar as éleições municipais à 15 de novembro. Se 
esta Casa agir com bom senso, se esta Casa quer dar uma demonstração de 
que pretende a convivência democrática da Nação, deve aprovar este requeri
m~nto para que.nós tenhamos condições de, aprovando o projeto de lei do 
SenadÕr- Humberto Lucena, realizar as eleições municipais· este ano, como 
manda a lei, o bom senso_,~ a moral __ e a ética política. 

Portanto, Sr. Presidente, aqui fíca O ~ÚJdo da OpõSíÇãó, do PMDB, no 
sentid(_) de que a maioria ?P_~óve este requerime~t~ de uTaêryci3., q_emonstran
do que quer dar a sua contribuição ·ao ·enáüTii"nhamento do proCesso demo
crático neste Pais, concordan_do com a realização das eleições: Depois- discuti
remos se o mandato deverá ;~r de 2 oU di! 4 anos. Mas urge, Si-~ Presidente. 
que esta Casa, que o Congresso Nacional decida com relação às_eléições de 15 
de novembro. E o apelo que_nós deixamos, em nome dO PMDB, à Maioria 
des_ta Casa, para que aprove o requerimento pedindo urgência para este pro
jeto, tão oportuno, do nosso companheiro Humberto Lucena. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em votação o requerime~-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queitam conserv-ar-se como estão. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço Verifi-
cação da votação. --
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Vai-se proceder à verifi
cação solicitada pelo nobre Senador Humberto Lucena. 

Peço aos Srs. Senadores que permaneçam em seus lugares para que pos
samos fazer a verificação pelo processo eletrônico de votação. 

Todos os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Alberto Silva- Dirceu Cardoso- Evandro Carrei
ra- Evelásio Vieira- FranCo Montoro- Gilvan Rocha- Henrique San~ 
tíllo- Humberto Lucena- Orestes Quércia- Paulo Brossard- Roberto 
Saturriiifo - Tancredo Neves - Ieotônio Vilela. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:. 

Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Pin~ 
to- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino 
Viana - Eunice MicliiTc!s - Helvídip Nunes - Henrique de La Rocque -
Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Kalume- José Lins -Jutahy 
Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Cavalcante- Milton Cabral- Moa
cyr Oalla- Murilo Badaró- Passos Pôrto- Pedro Pedrossian- Raimun
do Parente- Saldanha Derzi- Tarso Outra- Valdon Varjão- Vicente 
Vuolo. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Votam "SIM" 14 Srs. Se-
nadores e "NÃO'' 28 Srs. Senadores. Houve uma abstenção. 

O requerimento está rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 78, de 1980, do 
Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 418, I, do Regi
mento Interno, a convocação do Senhor Ministro Hélio Beltrão, a 
fim de prestar, perante o Senado, informações a respeito do .. Pro
grama Nacional de Desburocratização~•. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JOSE LINS (PDS - CE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como autor do requerimento desejo ressaltar a importância da presença 
do Ministro i-Iélio- Beltrão nesta Casa. A desburocratização é medid~ de gran
de importânda para a eficiência da administração pública. 

Os obje.tivos do Governo para que sejam atingidos, necessitam de uma 
administração sadia e consciente. Só a eficiencia administrativa é capaz de ga
rantir a execução dos programas, e portanto das decisões poUticas. 

A administração, Sr. Presidente, hã que ser adequada, econômica, efi
ciente, eficaz e, sobretudo, dela se exije hoje, mais do que nunca, a fluidez ne
cissaria para que as decisões caminhem no sentido dos objetivos. A falta de 
fluidez é que constitui, talvez, a maior deficiência dos serviços públicos no 
Brasil, quiçá, mesmo no mundo. Para cumprir seu programa de desburocrati
zação, o Presidente da República, convidou um dos homens mais lúcidos des
te País, cuja contribuição, nessa área, jâ é por demais conhecida, de vez que 
foi S. Ex• o autor do Decreto-lei n9 200, a- inaior inicfativa no campo da reor
ganização das estruturas executivas do País. 

Foi, portanto, Sr. Presidente, com muita honra que apresentei este re
querimento de convocação do Ministro Hélio Beltrão. e que o submeto hoje, 
através da Mesa, à apreciação do Senado. Estou certo de que não apenas o 
autor do requerimento, mas todo o Senado muito terão a luCrar com os escla
recimentos que poderão ser dados aqui pelo Ministro Hélio Beltrão. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Passa-se à votação do re
querimento. 

A Presidência esclarece que a matéria logrará aprovação se obtiver os 
votos favoráveis da maioria absoluta da composição da Casa, nos termos do 
item III do art. 238 do Regimento Interno. A votação far-se-á pelo processo 
nominal, de conformidade com o art. 328, registrando-se os votos dos Srs. Se
nadores pelo sistema eletrônico de votação. 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votaçào 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henri~ 

que de La Rocque- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Hum
berto Lucena - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lornanto Júnior
Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Ro
berto Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves
Franco Montoro - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Ca
nellas- Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian -Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo- José Richa- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Pedro Simon. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Valdon Varjão. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Votaram pela aprovação 
do requerimento 39 Srs~ Senadores contra 2 Srs. Senadores. 

O requerimento foi aprovado. 
A Presidência darã ciência ao Sr. Ministro Hélio Beltrão da deliberação 

do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 118, de 1980, 
dos Senadores Henrique Santillo e Humberto Lucena, solicitando 
urgência nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1979, do Senador Aloy
sio Chaves, que especifica as hipóteses em que as decisões, nos dissí
dios coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho, 
trata do exercíciO do direito de greve, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a vo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Assinei, com o Senador Henrique Santillo, o presente requerimento que 
visa o regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n~' 249, de 
1979, do Senador Aloysio Chaves, que especifica as hipóteses em que as deci
sões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições de tra
balho, trata do exercício do direito de greve, e dá outras providências. 

E: uma proposição, Sr. Presidente, mais do que oportuna, pois cuida de 
alterar a lei de greve em vigor. S. Ex• o Senador Aloysio Chaves ê um estudio
so do Direito, especialmente do Direito do Trabalho e pode dar ao Senado 
uma belíssima contribuição que, a nosso ver, da Oposição, merece ser aper
feiçoada, através de emendas que apresentaríamos durante a sua tramitação 
em carâter de urgência. 

Mas, para dizer da excelência deste projeto, basta verificar que o Sena
dor Aloysío Chaves retira do Poder Executivo o direito de intervir nos sindi
catos. A intervenção passa a ser apenas um recurso extremo, a ser utilizado 
através da Justiça do Trabalho. Então, ter(amos, com isso, inovado imensa
mente a legislação sobre direito de greve no Brasil, aprimorando-a de tal ma
neira que talvez pudéssemos evitar episódios lamentáveis como estes que es~ 
tão ocorrendo no ABC paulista. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, espero que a nobre Liderança 
da Maioria venha ao encontro da Oposição, votando favoravelmente à ur
gência requerida para o projeto do Senador Aloysio Chaves. (Muito bem!) 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Sr. Presidente. peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a plalavra o nobre Se
nador Aloysio Chaves, para encaminhar a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr_ Presidente: 

Desejo, em primeiro lu8ar, reiterar declaração que já fiz a esta Casa: esse 
projeto é de minha responsabilidade pessoal. Não consultei nenhum setor do 
Governo, quer do Ministério do Trabalho, quer da Liderança, para 
apresentá-lo. Ele é fruto de observações minhas e de ponderações feitas, 
sobretudo, à época ·em que tive a honra de presidir o Tribunal Regional do 
Trabalho da 8'- Região. 

Por isso mesmo, não há da parte da Maioria um compromisso com este 
projeto, para cuja apreciação, agora, o nobre Senador Humberto Lucena re-
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quer urgéncía. Agradeço a S. EX•-as referêncías elogiosas que fez a este traba
lho, que visa, fundamentalmente, disciplinar o poder normativo da Justiça do 
Trabalho, como previsto no art. 142 da Constituição Federal. 

É de se observar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que este dispositivo 
constitudonal até hoje não foi objeto de" uma regulamentação, como se im
pôe, ampliando o leque do poder normativo da Justiça do Trabalho, de for
ma que ela possa dirimir, com maior eficiência ou presteza, os dissídios coleti
vos que lhe são submetidos. 

No que concerne à intervenção sindical, o projeto coaduna-se inteira
mente com a proposição contida no anteprojeto de reforma da Consolidação 
das Leis do Ti--ãbalho, anteprojeto elaborado por douta Comissão, cujo Presi
dente foi o Mfnistro Arnaldo Sussekind. 

Neste anteprojeto, na parte referente à organizaçãO sindical, está estabe
lecido que a intervenção sindical far-se-â por via judiciária, à semelhança do 
que prescreve o meu projeto de lei, que, por sua vez, curva-se a uma resolução 
da Organiiação Internacional do Trabalho,- de n9 120, se il.ão estou equivo
cando- ainda não ratificada pelo Brasil, mas em consonância com preceitos 
que hoje, em todo os países, de uma maneira geral, disciplinam esta matéria. 

Se após a decisão da Justiça do Trabalho, decisão que põe termo à greve, 
esta ainda prosseguir, o Procurador da União junto à Justiça do Trabalho, 
mediante certidão dessa decisão, poderâ requerer à Justiça Federal que seja 
decretada a intervenção sindical. 

É esta uma das inovações do projeto, mas inovação maior é a que se con
tém, entretanto, na parte em que procura disciplinar o art. 142 da Consti
tuição Federal. 

Por isto, Sr. Presidente, como autor do projeto, e coerente com os meus 
pronunciamentos anteriores, feitos riéSta Casa, votarei pela urgência requeri
da. (Muito bem!} 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Concedo a palavra ao Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PT - GO. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do C?rador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com muita satisfação, acabamos de ouvir as lideranças Partidárias nesta 
Casa, todas se pronunciando em apoiei ao requerimento de urgência que en
caminhamos à mesa . .E: óbvio que esta ~olicitação não implica em apoiarnento 
total aos termos do projeto do ilustre Senador Aloysio Chaves,_ No entanto, ê 
preciso reconhecer que se trat<1 de um ?PTimoramento importante da Jegis
laçào que estabelece o direito de greve no País, na verdade inteiramente coer
citiva. 

Ê óbvio, também, que, ao solicitarmos a tramitação, com urgência, não 
se perde de vista a oportunidade que terá esta Casa de oferecer também as 
emendas, as sugestões necessárias para o aprimoramento do próprio projeto 
do ilustre Senador autor. 

Além disto, ele terá que tramitar também na Câmara dos Deputados, 
onde se submeterá ao processo de discussões, para que ele possa se transfor
mar num instrumento legal que permita o legítimo direito de greve dos traba
lhadores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que deixo 
bem clara a minha certeza de que o Congresso Nacional precisará, sobretudo 
a partir do extraordinário exemplo do ABC, dos trabalhadores metalúrgícos 
de São Bernardo do Campo e de Santo André fazendo a história nas ruas, 
precisará ele também adequar-se à nova realidade dinâmica deste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

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

O SR. PRESIDENTE (Louríval Baptista) - Concedo a palavra ao to. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau
nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a yptação. 

O SR. Ml'RILO BADARÚ (PDS- MG. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.} -Sr. Presidente, Srs.--Senadores: 

No início da legislatura que se iniciou em 1979, a todos os Senadores da 
Maioria afligia o problema da existência nô Brasil de _legislação antiquada em 
torno do problema da regulamentação do exercício do direito de greve. Face 
a essa contestação, a Bancada da então ARENA solicitou ao nobre Se_na
dor Aloysio Chaves, reconhecidamente um doutor no assunto, proclamada
mente um cultor do Direito do Trabalho, homem afeiçOado às lides jurídicas, 
para que S. Ex• elaborasse um anteprojeto que, merecendo a aprovação da 
Bancada majoritária, pudesse ser apresentado ao Senado Federal como con
tribuição partidária à solução deste probíema ainda pendefite. t o projeto 
que ora é objeto dO requerimento de urgência dos nobres Senadores Henrique 
Santillo e Humberto Lucena. E, por delegação do Líder da Maioria, venho 
dar a aprovação, em nome da Maioria, ao requerimento de urgência, princi
palmente, Sr. Presidente, porque está inscrito no programa do Partido Demo
crático Social a sua preocupação maior com o problema soçial no Brasil. 
Muito mais do que a construção de um verdadeiro estado de direito, o pro
grama do Partido inseriu nesta definição um novo termo, que ê social; é a 
busca do estado de direito social, em que a democracia não seja apenas um 
mero ato_ formal, mas, sim, representada pela redução das disparidades regio
nais e dimirlUição das desigualdades sociais. 

Por estas razões é que a Bancada majoritária no Senado Federal dâ 
apoio à urgência requerida para tramitação do projeto do nobre Senador 
Aloysio Chaves. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro, pelo PMDB. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMOB - RJ. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Minhas palavras são em homenagem ao nobre Senador Aloysio. Chaves. 
Tive oportunidade de estudar o -seu projeto. Tenho algumas divergências que 
apresentare~ oportunamente, mas não posso deixar de reconhecer que se o 
projeto de S. Ex,- tivesse se tornado lei ani~·do~_ acontecimentos que hoje en
lutam o ABC paulista, certamente eles não terlã.m ocorrido, ou teriam encon
trado uma solução melhor através de uma larga negociação. 

A minha intervenaÇo, corno quem estudou este projeto, ê exatamente 
para exaltar o trabalho do Senador Aloysio Chaves. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (LoUrival Baptista) - Concedo a palavra ao Se
nador Leite Chaves, para encaminhar a votação. 

sa.) 
Aprovado. 
Nos termos do art. 380, inciso II, do Regimento Interno, o Projeto de Lei 

do Senado n9 249, de 1979, será incluído na Ordem do Dia da quarta sessão 
ordinária subseqüente. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista) - Item 8: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de Lei do Senado n9 275, de 1979-Complementar, do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 
II, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural, tendo 

PARECER, sob no 1.129, de I979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Senadores Tancredo Neves e Cunha Lima. 

Em votação o projeto, em turno único, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 275, DE 1979- COMPLEMENTAR 

Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' É acrescentado ao art. 49 da Lei Complementar n9 II, de 25 de 

maio de 1971, o seguinte§ 29J. renl,l.mera_ndo o único para J9 

§I> ................................. · .............. . 
§ 29 Pará efeito de percepção da aposentadoria pelo trabalha

dor ou trabalhadora rural, a restrição do parágrafo anterior só terá 
aplicação quando o chefe ou arrimo da unidade familiar perceber o 
equivalente a dois ou mais salários mínimos." 

Arl. 29 Està Jej coniplementar entrará em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Ifapiísúi) .:::. Item 9: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl? 
29-9, de 1977, do Senador Lázaro Barboza, que dá nova redação ao 
art. 246, do Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de !940 (Código 
Penal), tendo 

PARECER, sob no !.232, de !979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade e, no mérito, favorável. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
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• 299, DE 1977 

Dá nova redação ao art. 246, do Decreto-lei nl? 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 (Código Penal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O Art. 246 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

sa.) 

"Art. 246 Deixar :Sem juSta causa, de prover à educação de 
primeiro g-rau de filho em idade de escolarização obrigatória. 

Pena .............................................. . 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 10: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
239, -de 1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas im
postas ao ex~Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina 
a devolução das Condecorações Nacionais que lhe foram retiradas, 
bem corno a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos 
quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER, sob n• 484, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, favorãvel, com emenda de 
n9 1 ~CCJ, que apresenta. 

Em votação o projeto, em primeiro turno, seril prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 239, de 1979 

Cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek 
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. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 São canceladas as penas de cassação de mandato e suspensão de 
direitos políticos impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
pelo Decreto de 8 de junho de 1964 e publicado no Diário Oficial da mesma 
data. 

Art. 29 São restituídas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei
ra todas as condecorações nacionais, civis e militares, que lhe foram retifadas. 

Art. 39 Proceder-se~á a reinclusão do seu nome nos quadros das ordens 
honoríficas, civis e militares, dos quais tenha sido excluído. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário, ent:i'ando essa lei em 
vigor na data da sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação a emenda. 
Os SiS. SCnadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro~ 

vada. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o_segundo turno regimental. 

E a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 

Ao art. 4' 
Art. 49 A presente lei entrará em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Item 11: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
316, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações 
no texto da Lei n' 4.898, de 9 de dezembro de !965, que regula o di
reitO de representação e o processo de responsabilidade administra
tiva, cívil e penal, nos casos de abuso de autoridade, tendo 

PARECER FAVORÂVEL, sob n• !.222, de 1979, da Comis
são: 

- de constituição e Justiça. 

Em votação o projeto, em pfimeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltarâ oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 316, de 1979 

Introduz alteração no texto da Lei n9 4.898, de 9 de dezembro de 
1965, que regula o direito de representação e o processo de responsabi
lidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' O art. 49 da Lei n9 4.898, de 9 de dezembro de 1965, é acrescido 
dos seguintes parágrafos: 

.. Art. 49 .................................. . 
§ f9 A autoridade policial, militar ou administrativa que orde

nar a prisão ou detenção de qualquer pessoa, por qualquer motivo, 
em flagrante ou por determinação judicial, deverã comunicã-la ao 
juiz competente, inediante ofício do qual constarão: 

a) nome, profissão, estado civil, idade, residência e documento 
de iden_tidade do acusado; 

b) nome do agente que realizou a prisão óu detenção e as razões 
que a determinaram; 

c) se foi ou não concedida fiança ao paciente; 
d) hora exata da prisão do acusado e, se for o caso, da sua liber

tação; 

e) número e data da guia expedida para exame de corpo de deli
to, sempre que se alegar agressão ou resistência à prisão; 

f) se foi ou não identificado criminalmente. 

§ 29 O oficio será obrigatoriamente instruído com a cópia do 
flagrante ou da ordem escrita da autoridade competente. 

§ 39 No menor prazo possível, que nunca poderá exceder três 
horas, contadas da prisão ou detenção, o oficiO deverá ser entregue 
ao juiz competente, no seu gabinete ou na sua residência, a qualquer 
hora do dia ou da noite, mediante recibo, que só valerá quando 
mencionar a hora do recebimento; havendo mais de um juiz compe
tente, a comunicação poderá ser entregue a qualquer deles. 

§ 49 Ao receber a comunicação, o juiz poderã determinar seja 
ela mantida em segredo de justiça, se entender que a sua divulgação 
possa trazer prejuízo às investigações. 

§ 59 O juiz relaxará a prisão ou detenção sempre que não tiver 
sido feita em decorrência de flagrante delito ou de ordem escrita da 
autoridade competente e, ato contínuo, determinará de ofício o iníR 
cio das medidas constantes dos arts. 79 e seguintes desta Lei. 

§ 69 Qualquer pessoa poderá denunciar à autoridade judi
ciária, verbalmente ou por escrito, a prisão de qualquer cidadão, 
quando não forem observadas as disposições do§ lo;t. Tomada por 
termo a denúncia, quando verbal, ou autuada, se escrita, o juiz man~ 
dará abrir vista ao Ministério Público que, no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, requererá as medidas cabíveis: idêntica 
providência inquérito óu durante a instrução criminal, haver a auto
ridade cc-autora infringido o· disposto no§ 19." 
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Art. 2' São acresCidos à Lei no 4·.8·9g;·ae 9 de dezembro de 1965, os se
guintes artigos, renumerados os demaiS: 

Art. 29 O não-cumprinlentô désta Lei, nos pi-azos estipula
dos, ou falsa declaração, sujeitará a autorídade responsável a de
tenção de 15 (quinze) a 90 (noverita) dias e multa equivalente de vin
te a sessenta dias-multa. Na reincidência, será a autáridade também 
suspensa de suas funções, sem vencimentos, por prazo até seis me
ses. A terceira condenação importará, além da pena de detenção e 
m.'Jl~a. na incapacidilde para o exercício de função pública pelo pra
zo de dois a oito anos. 

Parágrafo tíníco Se a infração for cometida por juiz ou repre
sentante do Ministério Público, nenhum deles poderá concorrer à 
promoção nos dois anos seguintes, sem prejufzo das demais penali
dades 

Art. 30 O disposto nesta lei não abrange os casos de prisão 
m~ramcnte disciplinar de integrantes das Forças Armadas do País e 
das corporações dela consideradas auxiliares. 

Art. 31 O inciso VIII do art. 6' do Código de Processo Penal 
(Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941) passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

.. Art. 69 .......... _ .. ·-·-· ......•.......•...... ~- ...•.. 
VIII -ordenar a identificação do indiciado pelo processo dati

loscópico, quando este jã não o for civilmente e, por isso, não puder 
exibir -.::arteira de identidade federal ou estadual, e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes." 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor- na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Item 12: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucio
nalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei de Senado n9 28, de 1979, do Senador Franco Montoro, que 
promove reajustamento de benefícios previdenciârios, restaura pro
porcionalidade entre tetos para contribuição, e dâ outras providên
cias, tendo 

PAR;::CER, sob no 29, de 1980, da Comissão: 

- ~de---C--s;:stitui:;--ãa----e-J-u-st-iça,- peta incenst-ittlcionalidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento no 120, de 1980, de 

adiamenk· da votação para reexame da Comissão). 

Em votação o Requerimento n9 120/80, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria sai ca Ordem do Dia para reexame da Comissão de Constituição e 

Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Item 13: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n• 306, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que in· 
troduz alteração na Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo 

PARECER, sob no 1.220, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Em voração o projeto, érri ·primé1ro turno, quanto à juridicidade. 
OS Srs. Senadores que o aprovam· queiram permanecer corno se encon

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Qrquivo. 

_E o seguinte o projeto rejeiiado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 306, DE 1979 

Introduz alteração na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O art. ·goda Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vi

gorar conJ as seguintes alterações: 

"Art. 8• 

11-

f) e~ caso de hospitalização do empregado. 

IV- Na hipótese da letra ••r•, do inciso II, a conta poderâ ser 
movimentada pelo empregado, mediante autorização da instituição 
previdênciária, em saques mensais correspondentes à diferença en
tre o auxilio.doença e o valor do salário percebido em atividade, du
rante o período de hospitalização." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 178, 
de 1976-Complernentar, do Senador Italívio Coelho, que acrescenta 
parágrafo único ao aft. 34 da Lei Complementar n9ll, de 25 de maio 
de 197 J, estabelecendo prescrição qilinq(lenal para importâncias de
vidas ao FUNRURAL, tendo 

PARECERES, sob n•s 890 a 893, de 1978 e 1.171 a 1.175, de 
1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiç_a- 19 pronunciamento: pela consti
tucio_nalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 

29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da 
emenda de plenário e, no mérito, favorâvel; 

39 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do 
substitutivo da Comissão de Finanças, e no mérito, favorável; 

- de Agricultura - 19 pronunciamento: favorâvel; 
29 pronunciamento: favorâvel à emenda de plenârio; 
-de Legislação Social - 19 pronunciamento: favorâvel; 
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário; 
-de Finanças- 19 pronunciamento: contrário ao projeto; e 
29 pronunciamento: favorâvel à emenda de plenârio nos termos 

de substitutivo que apresenta. 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a sua. vo

tação sido adiada por falta de quorum. nqs termos do inciso 29 do art. 322 do 
Regimento Interno. 

A matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa. 

Em votação o Substitutivo que tem preferência regimental. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurerna, para encaminhar 

a votação da mã.téria. 
O SR. ADERBAL JUREMA (PMDB - PE. Para encaminhar a vo· 

taçào. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Estamos aqui diante de um projeto de lei que provoca modificações no 

FUNRURAL. Estudado pela Liderança do PDS, esta chegou à conclusão que 
a aprovação desse projeto iria até perturbar os trabalhos que estão sendo rea
lizados na área governamental, no sentido de fazer voltar o FUNRURAL ao 
seu nome e às suas atribuições anteriores. 

Lamentamos não poder destacar desse projeto a emenda do companhei
ro Jorge Kalume. Para aprovar a menda de S. Ex• teríamos aprovar o proje~ 
to por inteiro. Daí o PDS votar contra a aprovação do Projeto de Lei do Se
nado no 178/76. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Solicito ao nobre Líder do 
PDS se concorda com a votação simbólica. (Pausa.) 

Solicito ao nobre Líder do PMDB se concorda com a votação simbólica. 
(Pausa.) 

Solicito ao nobre Líder do PP se concorda com a votação simbólica. 
(Pausa.) 

Estando as Lideranças presentes de acordo, a votação far-se-â pelo pro
cesso simbólico. 

Em votação o substitutivo que tein preferência regimental, sem prejuízo 
do projeto e de emenda a ele oferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

.E o seguinte o substitutivo rejeitado 

EMENDA N• 2-CF 
(SUBSTITUTIVO) 

Isenta de multa, correção monetária, juros moratórias e outros 
ônus incidentes o débito líquido devido ao FUNRURAL, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica isento de multa, correção monetária, juros moratórias e 
outros ônus incidentes, o débito líquido, apurado ou confessado, devido ao 
FUNRURAL, até90 (noventa) dias da publicação desta Lei Complementar. 
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Parágrafo único. O dêbito referido neste artigo serâ recolhido ao Ban
co do Brasil S.A., total ou parceladamente, no prazo de 6 (seis) meses, conta
dos da vigência desta Lei Complementar. 

Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival· Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda. 
A matéria vai ao arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 178, de 1976 - Complementar 

Acrescenta Parágrafo Único ao art. 34 da Lei Complementar n9 
11, de 25 de maio de 1971, estabelecendo prescrição qüinqüenal para 
as importâncias devidas ao FUNRURAL. 

O Congresso Nacional âCCreta: 
Art. 1' O art. 34 da Lei Complementar n• li, de 25 de maio de 1971, pas

sa vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo único: 

.. Parágrafo único-. A -prescrição qiiinqilenal referida neste arti
go aplica-se, de igual modo, às importâncias devidas ao FUNRU
RAL." 

Art. 2'? Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

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

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n'ls 11 e 17, de 
1980, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenârio, serão lidas pelo Sr. 1•-Secretârio. (Pausa) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 255, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 11, de 1980. 

Relator: Senador Murilo Badaró 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 11, de 

1980, que autoriza a Prefeitura -MUOicipal de Rincão (SP), a elevar em Cr$ 
3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos e setenta e oito 
cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente
Murilo Badaró, Relator - Mendes Canale 

ANEXO AO PARECER N• 255, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 11, 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 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rincão, Estado de São Pau
lo, a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, 
setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federai, autorizada a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e 
sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
esta na ·qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no Conjunto 
Habitacional H Maria Magdalena Pinto", dentro do Programa FINC, naque
le Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

PARECER N• 256, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 17, de 
1980, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares americanos) para investimentos em projetas rodoviârios e de 
energia elétrica. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente
Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 256, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 17, 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 Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares americanos) para investimentos em projetos rodo
viários e de energia elétrica • 

O Senado Federal resolve: 

Art. li? É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a 
realizar uma operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos), de principal, c-om a garantia da União, 
com financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, cujos recursos destinar-se-ão a investimentos em 
pfojetos tõdoviãrios e de energia elêtrica naquele Estado. 

Art. 29 A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se~â nos 
territos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
•dições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministêrio da Fazenda, em 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do 
Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômica-financeira do Gover
no Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual nl? 42, de 18 de dezembro de 
1979, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 19 de dezembro de 1979. 

Art. 31? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- As redações tinais lidas vão 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 128, 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• 11, de 1980. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980. -José Lins. 

REQUERIMENTO N• 129, 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' 17, de 1980, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte~americanos) para investimentos 
em projetes rodoviáriOs e de energia elétrica. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1980. - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Aprovados os requerimen
tos, paSsa-se à apreciação das redações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 11, de 1980. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a dis-

cussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa-se, agora, à apre
ciação da redação final do Projeto de Resolução n9 17, de 1980. 
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Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESJI)llNTE ([ourival Baptista) - Ainda há oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma breve 
comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para uma comuni· 
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Segundo insistente notíciifdo d-a imprensa e conta tos que venho manten
do com prefeitos da região, o N ardeste é novamente assolado por uma seca 
de graves proporções, desta vez pela chamada .. seca verde" que resulta da mã 
distribuição de chuvas. 

Basta lembrar que, a esta altura do ano, as safras de feijão e milho e de 
legumes do sertão, do Cariri e do Curimataú, da Paraíba, estão perdidas e a 
de algodão, se ainda chover, talvez fique em torno de quarenta por cento. Por 
sua vez, a pastagem está queimando, trazendo sérias dificuldades para a ali
mentação dos rebanhos. 

Todo esse quadro desolador implica na total desorganização da econo
mia agropecuária do Nordeste, com gravíssimos reflexos nas frnanças públi
cas e particulares. 

A situação é tão calamitosa que várias cidades do interior da Paraíba, 
como Santana de Garrotes, Itaporanga e Taperoâ,jã foram invadidas por po
pulações flageladas que saquearam as feiras livres e o comércio local, em bus
ca de alimentos. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Com o seu pro_nunciamento, nesta tar
de, aqui no Senado, V. Ex• vem corroborar exatameÓ.te aquelas afirmativas 
que ontem fiz, quando me rePortava à estiagem no Ceará. Sente-se que o 
Nordeste é um só. Quando o Ceará sofre, a Paraíba e os demais Estados tam
bém sofrem a eStiâg6m; e quarido a Paraíba sofre a estiagem, o Ceará e os de
mais Estados nordestinos pasSam pela mesma crise. Quero dizer a V. Ex• que 
aconteceu este ano no Ceará um fato inusitado. Quando V. Ex• falou no Ca

, riri paraibano, eu me lembrei do Cariri cearense, que sempre foi uma das re-
giões-mais ubertosas do nosso Estado. Nunca faltou chuva no Cariri cearen
se, mas nesta quadra, agora, que estamos passando, ê justamente a região 
mais seca do Estado, compree"ndendo Juazeiro, Crato, Barbalha e outros mu
nicípios. Por conseguinte, fico muito satisfeito porque as informações que 
tive do Ceará e que ontem revelei nesta Casa correspondem à verdade porque 
são nada mais nada menos do que as que V. Ex• recebeu da sua querida Pa
raíba. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•. que é um dos mais autênticos representantes do Nordeste brasileiro 
no Senado Federal. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

O Governo da Paraíba prepara-se para decretar estado de emergência 
em dezenas de municípios, depois de ordenar a abertura de frentes de serviço 
e a distribuição de alimentos pela Secretaria da Agricultura, nas áreas mais 
afetadas. 

Mas a ••seca verde" jâ atinge, alêm da Paraíba. o Rio Grande do 
Norte e parte de Pernambuco, Ceará e Piauí. 

Segundo se sabe, o Sr. Ministro do Interior, Mário Andreazza, pediu à 
Sudene, em caráter de urgência, um levantamento completo da situação do 
Nordeste e as sugestões de medidas que o Governo Federal possa tomar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se impõe, neste momento, como 
bem colocou o Governador da Paraíba, na última reunião da SUDENE, ê a 
reativação das frentes de trabalho do Governo Federal, pois os Estados não 
dispõem de recursos suficientes para enfrentar a emergência. Mas não somen
te isso, Sr. Presidente. Faz~se necessário também que as autoridades da ârea 
financeira providenciem, imediatamente, junto aos bancos oficiais, a prorro
gação dos prazos de vencimentos dos empréstimos destinados à agropecuária 
da zona semi-ârida, pois os seus tomadores não terão condições de resgatá
los nas datas previstas nos respectivos contratos. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador Humberto Lucena, 
congratulo-me com V. Ex• por lembrar aqui a situação aflitiva por que estã 
passando o Nordeste. Realmente, depois do início promissor de uma estação 
chuvosa, que nos encheu a todos de alegria e de muita esperança, ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Perfeitamente. 

O- Sr. José Lins (PDS- CE)- ... após um ano de seca, o inverno que 
nos alentava esvaiu-se rapidamente. Tão pronto a chuva chegou, tão pronto 
ela desapareceu, findou-se. Hoje, estamos numa difícil situação, na eminência 
de perdermos quase todas as lavouras, com uma única diferença da seca do 
ano passado. Naquele ano tivemos um pouco de safra e, praticamente, ne
nhuma âgua; este ano, talvez, não tenhamos safra, embora tenhamos alguma 
água. Todavia, nobre Senador, quero informar a V. Ex• que amanhã, será 
realizada no Recife, na sede da SUDENE, uma reunião para a qual estão sen~ 
do convocados todos os Estados atingidos pela seca. Os têcnicos para lã se di
rigirão com o levantamento da situação cm cada uma das suas regiões e com 
um elenco de medidas a serem discutidas e trazidas à consideração do Gover
no Federal. O Ministro Mário Andreazza acompanha de perto o desenrolar 
dos fatos e espera essa anâlise, que será procedida amanhã, para as medidas 
que se fizerem necessárias. O Governo Federal jamais poderá deixar de aten
der o Nordeste se a situação realmente exigir a sua presença. Ele irá em defesa 
das pobres populações sertanejas, se necessário. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB)- Ninguêm melhor do 
que V. Ex • pelo seu conhecimento, pela sua larga experiência no assunto, ex
Superintendente da SUDENE, técnico de renomado conceito, pode dar um 
depoimento a respeito do assunto. Sou muito grato às informações que V. 
Ex• traz, ao debater o problema. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Essas são medidas a curto prazo que, por isso mesmo, não podem tardar, 

sob pena de se agravarem ainda mais os efeitos da calamidade. 
Mas, Sr. Presidente, cada vez que ocorre uma seca no Nordeste, volta

mos, obrigatoriamente, ao debate de alguns aspectos fundamentais da econo
mia das zonas semi-áridas daquela sofrida região. Como se compreender, por 
exemplo, que, após tantos anos, a irrigação no Nordeste ainda não chegue 
aos cinqüenta mil hectares, quando todas as metas programadas pelo plane
jamento oficial sempre previram que, em quatro anos, a partir de 1970, se al
cançaria mais do que o dobro dessa ârea, isto é os cento e vinte mil hectares? 

E os resultados do Projeto Sertanejo, cuja implantação visava à criação 
de uma infra-estrutura nas propriedades particulares, capaz de resisitir aos 
anos de seca'? 

O que há é a insuficiência de recursos tanto para a irrigação, como para 
o Projeto Sertanejo, de tal sorte que, a cada ano de seca, volta-se sempre a 
adoção das providências tradicionais, isto é, frentes de serviço, medidas palia
tivas de cunho assistencial e paternalista que não resolvem, por isso mesmo, 
de modo definitivo, os graves problemas da região, no que tange à economia 
de suas zonas semi-âridas. 

O nosso apelo final, portanto, é para que o Governo Federal, ao lado do 
socorro urgente às populações atingidas pela seca no Nordeste, dê absoluta 
prioridade aos programas jâ estabelecidos, como a implantação dos projetas 
de irrigação; o Projeto Sertanejo; o POLONORDESTE e o programa de am· 
pliação dos recursos hídricos, pois, somente assim, através de obras que im
pliquem numa modificação estrutural da região, poderemos encarar, com na
turalidade, os fenômenos climáticos que tanto afligem, periodicamente, o' 
Nordeste brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia, para uma breve comunicação. 

O SR. ORESTES QUllRCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela manhã, nós reunimos a Comissão Parlamentar de Inquérito para 
avaliar a questão relativa à violência urbana e tivemos uma oportunidade de 
ouvir o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo. 

Na ocasião, fiz um apelo a S. Ex• e gostaria de assinalar, na sessão ple
nária do Senado, o apelo que fiz ao Ministro do Trabalho. 

Amanhã, Sr. Presidente, os trabalhadores em greve em São Bernardo de
verão realizar mais uma assembléia, na Igreja Matriz. Ontem, eu estive pre
sente na Praça da Matriz, por ocasião das ocorrências tão lamentáveis de que 
a Imprensa nos deu conhecimento, hoje. A tensão era muito grande. Havia 
mais gente do que nas assembléias anteriores que eu havia presenciado. Por
tanto, acredito que a situação merece maior cuidado da parte do Governo, e 
daí o apelo que fiz ao Ministro do Trabalho. 

Sr. Presidente, o Ministro informou que no dia de hoje, 50% ou 60% -
não me lembro bem - dos trabalhadores foram às indústrias em São Bernar-
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do. Ocorre que pela imagem que nós tivemos, na manhã de ontem, a situação 
deve ser muito mais grave do que aquela que é encarada pelo Governo. 

Pela manhã de hoje, lembrava ainda que o Subcomandante do policia
mento, um Coronel da polícia estadual, me dizia ontem que em razão da revi
ravolta do dia }9 de maio, q~ando a polícia deixou que os trabalhadores fi
zessem a passeata e fossem até ao Estádio de Vila Euclides, esse Coronel Sub
comandante da operação militar, lá na Praça da Matriz, me disse o seguinte: 
que o pai dele dissera a ele que iria retirar, da caderneta de identidade dele, a 
especificação sexo masculino. Então, veja V. Ext-, Sr. Presidente, o estado de 
espírito daquele coronel, que era o subcomandante da operação militar: era 
agressivo, era de reprimenda, era, vamos dizer, de ir para a ação policial de 
repressão ao menor motivo. Essa era a realidade, ontem. A Praça da Matriz 
de São Bernardo era um estado lastimãvel de tensão. 

O Sr. Ministro disse que, hoje, houve um retorno muito grande ao traba
lho. Não tivemos informação ainda de São Paulo, mas o que ocorre ê que, 
nos últimos dias, o Ministério vem dizendo que o retorno ê muito grande ao 
trabalho, e parece que não é essa a realidade. 

Ocorre o seguinte, Sr. Presidente: amanhã deverá haver mais uma as
sembléia. Ontem, conversei com muitos operários, lâ, entrando no meio de
les. Acredito que, se tivesse uma liderança forte que determinasse a esses tra
balhadores que retornassem ao trabalho, eles retornariam. Eles estão com ca
rência realmente dessa liderança que, infeliZmente, está presa. O presidente 
do Sindicato dos metalúrgicos está preso. As lideranças que existem lá talvez 
não tenham muita condição de dar um caminho mais, assim, rigoroso àqueles 
trabalhadores. A situação é muito mais profunda, niuito mais lamentável que 
acredito que a Governo está pensando que seja e, amanhã, teremos uma nova 
assembléia. 

Veja, V. Ex•, Sr. Presidente, que, no dia de ontem, 64 pessoas foram feri
das. Acho, e é este o apelo que faço, como Senador representante de São Pau
lo, que o Governo deveria encarar essa questão com maior humildade. Acre
dito que, se houvesse uma mínima demonstração de boa vontade para com 
aqueles homens que estão em greve, a coisa poderia ser solucionada. Acho 
difícil que ela seja solucionada na base da violência e é em razão disso, Sr. 
Presidente, que deixo assinalada, nesta tarde, um dia antes da assembléaia de 
amanhã, na Praça da Matriz, na Igreja Matriz de São Bernardo, este meu 
apelo, este meu pedido ao Governo, no sentido de que encare esta questão 
com maior humildade, que verifique a realidade dos fatos. Prece que as infor
mações não coincidem com a realidade. h o que se percebe das autoridades 
do Governo. 

Portanto, Sr. Presidente, preocupado com a paz social, no meu Estado 
de São Paulo, como Senador representante de São Paulo, deixo aqui, nesta 
tarde, a minha palavra de alerta, o meu apelo, no sentido de que o Governo 
encare com maior interesse a questão de São Bernardo. Amanhã, poderão 
ocorrer coisas mais graves, do que ontem e isto é muito sério. Se existem al
guns elementos infiltrados, que não sejam trabalhadores, e é possível que 
existam, o fato é que a grande maioria daquela gente, operários, quer sair 
honrosamente dessa questão. 

Esse o apelo que deixo à Mesa do Senado. Espero que o Governo faça al
guma coisa para minorar esse drama do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.) 

S. Ex' não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, 

O SR. AOERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inicialmente, quero trazer a minha solidariedade às palavras aqui pro
nunciadas pelo Senador Humberto Lucena sobre a situação do Nordeste, 
com a estiagem que está ameaçando completamente as safras do Ceará, do 
Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Paraíba e mesmo de Alagoas. 

Ainda no domingo, estive em Garanhuns, a chamada capital do agreste 
meridional, uma zona privilegida do Estado. Pois, bem, Sr. Presidente. Com 
a falta de chuvas que vem prejudicando a lavoura do meu Estado, os prefeitos 
de 10 municípios vizinhos, que ali se encontravam, comunicaram ao Governador 
que talvez nem 20% da safra possam ter este ano, devido a suspensão das chuvas, 
porquanto é um fenômeno que vem se repetindo quase todos os anos nesta déca
da. As primeiras chuvas enchem de esperança os nordestinos, que investem tudo 
em cimento e adubo e, depois, tudo vai po~ ãgua abaixo. 

Acho que já estâ em tempo de sairmos desse ciclo da adivinhação, desse 
ciclo dos olhos pregados nas nuvens e passarmos para um outro, o ciclo da 
tecnologia, a exemplo do que fez os Estados Unidos, na sua região serni-

árida, e mesmo árida; transformando a política nordestina em politica da ã
gua, no sentido de construírmos, o mais breve possível, aquilo que jã sonhava 
Agamenon Magalhães, quando governou Pernambuco: as barragens nos pe
quenos rios, não apenas nos grandes rios, não apenas nos grandes açudes, que 
começaram com a seca de 1932, aquela terrível seca, em que um paraibano, 
Orris Barbosa, escreveu páginas indeléveis. 

Pois bem, Sr. Presidente. As palavras do Senador H'umberto Lucena, se
cundadas pelas palavras dos Senadores pelo Ceará, aqui presentes, neste fim 
de sessão, todas elas juntas indicam que precisa.'llos s<ifr dessa era empírica 
em que vivemos, numa população do Nordeste de 40 milhões de habitantes 
que dependem das chuvas e não das condições técniCas que deveriam condu
zir, que deveriam capitanear o desenvolvimento do nordeste. 

Venho também a esta tribuna, Sr. Presidente, para prestar uma homena
gem à memória de um grande brasileiro, de um pernambucano da maior cate
goria: o Professor José Soriano de Souza Neto. Nascido em 1895 e falecido 
recentemente, no Recife, civilista emérito, ingressou na Faculdade de Direito 
do Recife aos 15 anos de idade, rompendo todas as tradições escolares. Di
plomado bacharel em Direito, filho e neto de professores daquela casa de en
sino de Nordeste, era neto de Josê Soriano de Souza e teve, como tios-avós, 
os professores Braz Florentino, Henrique de Souza e Tarquínio Braz de Sou
za Amarante, todos professores da Faculdade de Direito de Recife. 

Outra coisa não foi em sua vida senão professor. Faleceu, recentemente, . 
aos 85 anos,jâ aposentado, tendo sido diretor da Faculdade de Direito de Re
cife por três mandatos, vice-reitor por um ano e seis meses e reitor por seiS 
meses, no impedimento do reitor efetivo. 

Deixou uma biblioteca de 55 mil volumes, porque Soriano de Souza 
Neto dividia o seu tempo entre a sala de aulas da Faculdade e a sala de aulas 
da sua biblioteca. 

Livros como Da Cláusula Penal, Da Compensação, Da No~'acão, Do Fidei
comisso, Do Reconhecimento Voluntário dos Filhos ilegítimos, Publicidade 
Material do Registro Imobiliário e outros, formam a sua bibliografia de juris
ta admirável que soube manter as tradições de um Martins Júnior e de um 
Clóvis Bevilácqua. __ 

Ã Sua família eri:1utada, como representante de Pernambuco, levo a mi
nha solidariedade na sua dor, e as minhas condolências à consciência jurídica 
de Pernambuco, pela perda desta grande figura do Direito brasileiro. 

De São Paulo me vem uma notícia curiosa, que consta dos seguintes ter
mos: O advogado Yberê Eugênio Veiga, delegado regiOnal da Associação dos 
Servidores Civis de ~ão Paulo, acaba de instituir naquela entidade um Depar
tamento de Mão-de-Obra Temporária de Aposentados, num País em que os 
homens com mais de 35 anos de idade lutam com dificuldade para encontrar 
trabalho. Portanto, isso é muito oPortuno. Trata-se de uma iniciativa das 
mais louváveis, princ:fpalmen_te quando se sabe que o idoso hoje_estâ margina
lizado pela próPria lei. A iniciativa já mereceu os maioreS elogios de todas as 
entidades e da própria Assembléia Legislativa de São Paulo. 

Acreditamos que a idéia lançada pelo advogado Yberê Eugênio Veiga 
poderia vingar em outros setores de atividades para dar oportunidade a que o 
aposentado possa desfrutar de uma condição de ainda servir à comunidade. 
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aloysio Chaves. (Pausa.) 

S. Ex'" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. , 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S. Ext- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.} 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A consolidação de Brasília, corno Capital da República, foi realmente fa· 
cilitada com a prática instaurada pelo Presidente Juscelino Kubitschek, de 
propiciar moradia aos servidores federais transferidos para a nova sede. Ini
cialmente, pagavam eles uma taxa de ocupação, como os membros do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário, mas, posteriormente, uma autorização le
gal permitiu a aquisição, pelos moradores, dos apartamentos e casas, cons
truídos pelos Institutos da Previdência Social e pela Caixa Econômica Fe
deral. 

A prática prosseguiu e, até recentemente, as chamadas residências fun
cionais eram financiadas pelos órgãos da administração indireta aos seus ser
vidores. 
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Posteriormente, parecendo ao Governo que a Capital se tornara real
mente irreversível, os últimos remanescentes do funcionalismo público fede
ral transferidos do Rio de Janeiro para Brasília não lograram o mesmo trata
mento, quanto à moradia, que os seus antecessores. 

A partir de 1974, pelo menos, esses servidores têm sido obrigados a resi
dir em imóveis alugados, sem possibilidades de adquirir a residência própria 
e, nesse particular, o Departamento Administrativo do Pessoal Civil não tem 
sido feliz em suas soluções, por injustiça àqueles funcionários tardiamente 
transferidos. 

É o caso, por exemPlo, de Marise de Montero, viúva que, em agosto de 
1929, portanto hã 41 anos, por ato do Presidente Washington Luíz, foi no
meada Agente Administrã.tiva do Ministério da Agricultura, depois de en
frentar, em concurso, centenas de candidatos, atendendo a exigências seme
lhantes às que se fazem hoje no vestibular na ãrea de Humanidades. 

Hoje, servindo em Brasflia, lotada no Departamento Nacional da Pro
dução Animal, desde 1971, em exercfcio na Cooordenação do Combate à 
Febre Aftosa, Secretária do respectivo Coordenador-Geral, tradutora de in
glês, francês e espanhol, não conseguiu, ainda, apesar de vir ten~do, desde 
1976, moradia própria, sem-despacho o seu requerimento ao DASP, depois 
de quase quatro anos. 

Ela residia, no Rio de Janeiro, em apartamento de propriedade de seu 
cunhado, que o entregara para seu uso, sendo-lhe vedado, apenas, aliená-lo. 
Transferida para Brasília, hâ nove anos, seu cunhado vendeu aquele imóvel 
em 1972. 

Feito o requerimento ao DASP, a interessa-da aguarda, antes da aposen
tadoria, ainda plenamente apta para o serviço público, o atendimento à sua 
justa pretensão, tanto mais quanto medida de caráter geral, anteriormente, 
beneficiara os demais funcionârlos com a possibilidade de aquisição de apar
tamento ou casa própria. 

Esse requerimento tomou forma de processo, mas, atê agora, não houve 
deferimento.-Recentemente, em agosto de 1979, D. Marise comemorou o seu 
Jubileu de Ouro, sendo por isso homenageada pelos seus colegas do SNAD. 
Não é possível que, depois de cinqüenta anos de serviço público, o DASP não 
lhe possa ~ssegurar um teto, iiãó como um Prêmio,_ senão em nome da eqUi
dade, pois tiveram esse benefício quase todos os seus colegas anteriormente 
transferidos para Brasilia. 

Tal o apelo que fazemos ao Diretor daquele Departamento, esperando 
atenda a quem, hã tanto tempo, vem prestando relevantes serviços à adminis
tração pública. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Tancredo Neves. 

O SR. TANCREDO NEVES (PP- MG. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Alcança, no dia de hoje, os seus 85 anos de fecunda e patriótica existên
cia Severino Pereira da Silva. 

Pode parecer, à primeira vista, que esse acontecimento se resuma numa 
ocorrência pessoal ou, quando muito, numa data circunscrita ao âmbito dos 
seus familiares e amigos. 

Mas, na verdade, assim não o é. Sc::verino Pereira da Silva é um dos nos
sos maiores concidadãos, um batalhador infatigável do nosso progresso, um 
dos pioneiros da industrialização nacional. 

Pernambucano pelo nascimento, carioca por afeição, mineiro por devo
tamento, paulista pelo trabalho e goiano pela simpatia e estima, mas antes de 
tudo, brasileiro, a sua presença, viva e marcante, se encontra em várias e im
portantes iniciativas, que nos t1ltimos decênios, impulsionaram o engrandeci
mento do Brasil. 

De origem humilde, conheceu na infância e na adolescência a face dura 
da miséria, à qual não se submeteu, antes pelo contrário, enfrentou-a com ta
manhã decisão e coragem, para afinal dominá-la a golpes de trabalho e inteli
gência. 

O menino que lavava cavalos para arrecadar tostões indispensáveis à sua 
sobrevivência, o empregado no serviço penoso e duro de uma carvoaria, o 
balconista, o caixeiro viajante, o comerciante de tecidos, o industrial clarivi
dente, o empresário dos mais distinguidos do País, são etapas de uma longa e 
áspera caminhada, que ele venceu com denodo e determinação. 

Hoje é responsável por um amplo e sólido império em que se contam 
fâbricas de cimento no Estado do Rio, Minas e Goiás, que dão ao desenvolvi
mento nacional l JO a 200 mil sacos diários do importante produto. Nada me
nos do que 90 minas de calcário e gesso, todas em plena atividade, fornecem a 
matéria-prima indispensável à alimentação do seu parque industrial. Em So
rocaba se localiza uma das mais modernas, eficientes e bem instaladas fábrica 
de tecidos, das maiores do Continente, que abastece não só o mercado nacio-

nal, mas também_ o dos Estados Unidos, Europa e África, com a excelência 
dos seus panos; disputados pela sua fina qualidade e variedade dos seus pa· 
drões. No transporte se situa com uma poderosa frota de caminhões e outros 
veícu1os que atravessam o País de norte a sul, levando a todos os rincões do 
nosso imenso território toda a produção de seus multivârios estabelecimen
tos. 

Nada menos do que 10.000 trabalhadores cooperam com o seu esforço 
nos vários núcleos em que se sediam as suas organizações, grandes para o 
Brasil, no seu estâgio atual de desenvolvimento, mas que em qualquer país do 
mundo se destacariam pelo seu vulto e sua capacidade de produção. 

Assinale:se que se esforça ao mãximo por assegurar aos seus auxiliares 
salários condignos, todo tipo de assistência social, desde a médica e hospita
lar, ao ensino para os filhos dos seus operários, com eles convivendo num cli
ma de respeito recíproco, amizade e confiança. Nunca se resgistrou, em toda 
a existência de suas fábricas, em qualquer das suas dependências, um só mo
vimento de protesto ou de greve. 

Pode-se avaliar em 50.000 pessoas entre operários e seus familiares, os 
que se sustentam com o trabalho ensejado pelas suas empresas e bem se pode 
imaginar o que representam, como força propulsora de progresso e unidades 
de produção e consumo, no contexto da economia brasileira. 

É de se pôr em destaque um traço característico da forte personalidade 
de Severino Pereira da Silva. 

A sua posiÇão nacionalista, o nacionalismo consciente e sem xenofobia, 
dos que não fazem de suas empresas máquinas de ganhar dinheiro, mas um 
imenso esforço para consolidar a independência econômica do Brasil, sem 
submissões vexatórias e nem com subalternas sujeições. 

Tudo o que fez -e as suas realizações impressionam pelo seu porte e o 
arrojo de suas concepções - o fez com· capital nacional, técnica e técnicos 
brasileiros, recrutando toda a sua mão-de-obra da massa imensa de nossa po~ 
pulação. 

Pernambucano, nunca se desvinculou do seu Estado, que ama estremeci
damente. Na sua terra natal, a encantadora Taquaritinga do Norte, mantém 
moderna, bela e confortável residência, onde, um mês por ano, vai se refazer 
das suas lutas e se recuperar das energias esbanjadas nas suas esfalfantes ativi
dades. 

Fez do seu torrão de nascimento, uma cidade moderna, dando-lhe indús
trias, hotel e hospital, ruas e praças, modernizou e ampliou sua linda igreja e, 
valendo-se do seu prestígio e rdéicionamento, quebrou o isolamento de sua ci
dade, ligando-a por via asfâltica a todos os importantes centros do seu Esta
do. 

~ esse o homem para quem, quebrando os estilos desta Casa, faço esse re
gistro para homenagear nele o empresârio brasileiro por excelência, que deu 
toda a sua vida ao trabalho~ realizador intemerato do nosso progresso, artífi
ce dos mais eficienteS do riosso enriquecimento e construtor incomparável da 
emancipação econômica do nosso País e da independência do nosso povo. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O meu pronunciamento de hoje, embora retardado, tem o objetivo de sau· 
dar o ilustre brasileiro Dr. Vivaldi Moreira. Presidente da Academia Mineira 
de Letras e Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
pela sua honestidade, sua bondade, sua sabedoria e sua cultura. Posso dizer 
que se trata de um verdadeiro varão de Plutarco e a sua conduta traduz o ada
mantino pensamento de Henry Taylor: "As relações entre a sabedoria e a 
bondade são muitíssimas, e é facil compreender que estas duas virtudes não se 
podem separar uma da outra, não só porque a sabedoria faz os homens bons, 
mas também porque a bondade os torna sábios". 

O meu homenageado, com a sua personalidade marcante, além de haver 
grangeado a admiração de seus pares e coestaduanos, soube abrigar todas as 
qualidades expressadas por Taylor. 

Conheci o Dr. Vivaldi, ano passado. através do eminente Líder e bri
lhante Senador Tancredo Neves que o levou ao meu Gabinete e secundado o 
contato através de outro ilustre mineiro, o culto Senador Murilo Badaró. 
Nessas oportunidades, S. S• 'entregou~me três volumes da raríssima obra de 
Maynz, Droit Romain. destinados ao Egrêgio Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre. "Há alguns anos", disse o ofertante com a sensibilidade que também 
o caracteriza, "adquiri num livreiro antiquário do Rio os três volumes da 
célebre obra de Maynz. Droil Romain, e verifiquei logo a procedência do obje-
to. Fazia parte da biblioteca dO. Tribunal de Justiça do Acre. Estando à ven
da, qualquer pessoa poderia fazer o que fiz. Sempre, porém, me pesava a 
apropriação indébita, sem culpa, aliãs, de minha parteH. 
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Esse exemplo, dos mais altruísticos, resolvi eternizá-lo nos Anais do Se~ 
nado, inclusive transcrevendo as cartas do Doutor Vivaldi, bem como a que 
eu enderecei ao Tribunal do meu Estado e as respostas do Ex mo. Sr. 
Presidente daquela Corte. Ficam, dessa maneira, plenamente justificadas as 
razões deste registro como homenagem ao estimado intelectual e_cidadão 
probo. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALU
ME EM SEU DISCURSO.) 

ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS 

Meu caro 
Em 21 de agosto de 1979. 

Senador Jorge Kalume, 
Ao fazer chegar às suas mãos o }9 volume do "Droit Roma"in", de 

Maynz, que deixei de levar, para ser a obra completa restituída à biblioteca 
do Tribunal de Justiça do Acre, quero agradecer ao eminente Senador a aco
lhida generosa à minha iniciafiva. 

Aproveito, tambêrn, a oportunidade para louvar a bela peça que ê seu 
discurso no Senado comemorando o centenário do poeta Francisco Manga
beira. Piedoso e justo tributo ao espírito, única manifestação legítima da di
vindade no homem, seu discurso revela a criatura preocupada em fixar esse 
aspecto. Nossa gratidão para com aqueles que se foram e nos legaram tesou
ros imponderáveis, corno ê o Caso de Francisco Manga beira, só nos credencia 
perante os contemporâneos. Esse gesto do ilustre Senador valerá, pois, como 
a tradução da frase citada no início:-a justiÇa ao-s -mortos resulta em honra dos 
vivos. 

Corno intelectual, como homem que só vê os valores do espírito, envio a 
Vossa Excelência os meus aplausos calorosos. 

Com os cumprimentos muifo cói'diais -de Vivaldi Moreira, Presidente da 
Academia Mineira de Letras. 

Prezado Senador, 
Belo Horizonte, 16 de agosto de 1979. 

Há alguns ano_s, adquiri num livreiro antiquário do Rio os três volumes 
da célebre obra de Maynz, "Droit Rornain", e verifiquei logo a procedência 
do objeto. Fazia parte da biblioteca do Tribunal de Justiça do Acre. Estando 
à venda, qualquer pess·oa poderia fazer o que fiz. Sempre, porém, me pesaVa a 
apropriação indêbita, sem culpa, aliás, de minha parte. 

Agora, por intermêdio de V. Ex", sem querer indagar qual teria sido a raM 
zào de ali estarem os três volumes, espero que eles retornem às estantes de ori
gem, de onde nunca deveriam ter saído. E que meu nome seja lembrado na
quela unidade federativa tão longe de Minas corno o autor dessa restituição. 

Com os agradecimentos muito cordiais de Vivaldi Moreira, Presidente da 
Academia Mineira de Letras. 

Brasília, 20 de novembro de 1979. 
Dr. Carlos Alves Cravo 
MD. Presidente do Egrêgio Tribunal de Justiça do Acre 

Por mãos do Dr. Cleudo da Rocha Mendonça, estou remetendo a esse 
Egrêgio Tribunal de Justiça três (3) volumes da obra de Maynz, Droit Ro
main, que me foram entregues pelo eminente Dr. Vivaldi Moreira, Presidente 
da Academia Mineira' de Letras. 

As razões do oferecimento estão esposadas nas cartas de 16 e 21 de agos
to deste ano, que o mencionado Dr. Vivaldi Moreira me endereçou. 

Em se tratando de obras raríssimas, gostaria que Vossa Excelência -
permita-me o apelo - escrevesse ao ofertante manifestando os louvores por 
essa conduta digna de aplausos. 

Congratulando~me com essa Colenda Corte de Justiça por esse rêgio pre
sente, subscrevo-me com os protestos ·de elevada estima e apreço. 

Cordialmente, - senador Jorge Kalume 

Anexo: Cartas de 16 e 21 de agosto/79 

ESTADO DO ACRE 
PODER JUDICIÃRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

OFfGPfN• 129/79 

Ao ExclentíssimO Senhor 
Doutor Víva~di Moreira 

Rio Branco, 7 de dezembro de 1979. 

DO. Presidente da Academia Mineira âe Letras 
Rua Carijós, 150 
Belo Horizonte - Minas Gerais 

Senhor Presidente: 
Remetidos que foram pelo ilustre Senador Jorge Kalume, dou já em po

der da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Acre os três volumes 

do Cours de Droit Romain, de Charles Maynz, edição de 1891 e outrora per
tencente ao Tribunal de Apelação de Cruzeiro do Sul. 

Tal obra, que muito nos orgulha reaver, graças a generosa iniciativa de 
Vossa Excelência, voltarâ a integrar nosso acervo de livros raros, necessários 
aos estudos dos que fazem o dia-a-dia forense neste longínquo rincão da pá· 
tria. 

O fato foi registrado em ata do nosso Tribunal e passou a constar dos ar
quivos da nossa Biblioteca. 

Louvando a conduta digna de aplausos de Vossa Excelência, agradeço a 
devolução-doação em nome do Poder Judiciário, externando os meus protes
tos da mais elevada consideração. 

Desembargador Fernando de Oliveira Conde, Presidente, em exercício do 
Tribunal de Justiça. 

OFfGPfN• 130/79 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Jorge Kalume 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador: 

Rio Branco, 7 de dezembro de 1979. 

Dou recebidos os_ três volumes do Cours de Droit Romain, de Charles 
Maynz, entregues a Vossa excelência pelo Dr. Vivaldi Moreira, Presidente da 
Academia Mineira de Letras, para remessa a este Tribunal. 

Atendendo ao pedido de Vossa Excelência, escrevi ao ilustre Ofertante, 
acusando o recebimento da obra e agradecendo a gentileza da oferta (cópia 
anexa). 

O recebimento também constou de ata do nosso Tribunal de Justiça. 
Agradecendo, bastante sensibilizado, a participação de Vossa Excelência 

nos atos da doação, aproveito a oportunidade para ratificar meus protestos 
da mais elevada consideração. 

Desembargador Fernando de Oliveira Conde, Presidente, em exercício, do 
Tribunal de Justiça. 

O SR. PRESIDÉNTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O dia de ontem assinalou o transcurso de mais um aniversário do M~re
chal Cândido Mariano da Silva Rondon. Recordamo-nos, na oportunidade, 
de sua presença serena e simples, da humildade de suas palavras ao plenário 
do Congresso Nacional, no momento de receber as insígnias do seu posto, no 
reconhecimento da Nação aos feitos memoráveis de um dos seus maiores vul
tos: 

'"Nada mais fiz que cumprir meu dever como soldado e como 
cidadão. Sinceramente emocionado, recebo essa delicada distinçãO 
com que tanto me honra o Congresso Nacional, como homenagem 

- não apenas à minha pessoa, mas a todos os companheiros que me 
auxiliaram na missão conferida à Comissão de Linhas Telegráficas e 
igualmente atribuída aos idealistas precursores das filantrópicas ati
vidades do Serviço de Proteção aos Indios. Termino estas palavras 
proclamando, com a maior consciência e entusiasmo, esse sentimen
to que me acompanha desde a infância: salve a Pátria! Viva a Re
pública!" 

Essa lembrança, Sr. Presidente, que nos fala de como a obra ciclópica de 
um homem invulgar é vista na dimensão da modéstia do seu autor, é marca
da, todos os anos, pelas justas homenagens do povo brasileiro àquele que se 
julgava um simples soldado da Pátria e que foi, na maior grandeza, o missio
nário do indigenismo, o desbravador, o bandeirante do nosso século, Rondon 
- o Marechal da Paz. 

Aquela modéstia que encontrou os congressistas, trouxe-a Rondon do 
seu berço humilde, da casa pobre de Mimoso, próxima a Cuiabá, no Mato 
Grosso. Seu pai era de origem luso-espanhola e de índios guanãs; a mãe, indí
gena, descendia de terenos e bororós. Órfão dos dois anos, criado e educado 
por um tio, estudou no Liceu Cuiabano e, em 1881 sentou praça no RegimenM 
to de Cavalaria de Cuiabá, requerendo em seguida matrícula na Escola Mili· 
tar do Rio de Janeiro. 

Discípulo de Benjamin Constant, pertenceu à geração dos cadetes aboli
cionistas e republicanos. Positivista, desde a mocidade pautou toda a sua 
vida de acordo com os princípios filosófico-religiosos de Augusto Com te, ten
do ingressado na Igreja da Religião da Humanidade em 1898. 

Nomeado em 1890 ajudante da Comissão Construtora de Linhas Tele
gráficas, chefiado por Gomes Carneiro, Rondon iniciou, a partir de então, o 
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seu trabalho de explorador dos sertões mato-grossenses, assumindo, em 1892, 
toda a responsabilidade da tarefa, sempre com a preocupação de não hostili
zar os índios, respeitando-lhes todos os direitos e assegurando-lhes todas as 
garantias, dentro do seu lema, que se tornou palavra de ordem para os solda
dos; .. Morrer, se necessário for; matar, nunca." 

Penetrou até o Paraguai e a Bolívia, que atingiria em 1906, ligando-os a 
Corumbá e Cuiabá pelo fio telegráfico, chamado "'língua de Mariano" pelos 
índios. 

Em 1906, confiou-lhe o Presidente Afonso Pena nova missão: a de es
tender as linhas telegráficas até o Amazonas e Acre. Inicia-se, então, a maiS 
importante etapa do desbravamento de uma imensa área do território nacio
nal e da integração pacífica do indígena na comunidade brasileira. A par do 
reconhecimento geográfico, a Missão Rondon empenhou-se em trabalhos lin
gUísticos, geológicos, etnográficos, botânicos e zoológicos. Em 1910, com a 
criação do Serviço de Proteção aos lndios, o sertanista passou a dirigi-lo, em
bora sem se afastar da Comissão de Linhas Telegráficas. 

O Congresso das Raças, reunido em Londres (1913), aplaudiu com entu
siasmo a obra de Rondon, apontando-a como exemplo a ser imitado "para 
honra da civilização universal". Em 1914, o explorador brasileiro recebia o 
Prêmio Livingstone, concedido pela Sociedade de Geografia de Nova Iorque, 
após a Exedição Científica Roosevelt- Rondon (1913-1914), da qual parti
ciparia o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, deixando, a 
respeito, o seguinte testemunho: "A América pode apresentar ao mundo duas 
realizações ciclópicas: ao norte, o Canal do Panamá; ao sul, o trabalho de 
Rondon - científico, prático, humanitário." 

Concluída a ligação telegrãfica da Amazónia com o Rio de Janeiro, 
Rondon se empenha, a partir de 1927, no trabalho de inspeção das fronteiras, 
começando pelas Guianas e descendo pelo sul, trabalho praticamente termi
nado em 1930, na fronteira com a Argentina, quando foi interrompido pela 
Revolução. Reformado no posto de General-de-Divisão, o Presidente Ge-. 
túlio Vargas apelou para o seu concurso, nomeandowo para a Comissão Mista 
de delegados do Brasil, do Peru e da Colômbia, que contribuiu para a solução 
do caso de Letícia (1934-1938), missão que cumpriria com ingente sacrifício. 

Em 1939, Rondon seria o primeiro presidente do Conselho Nacional de 
Proteção aos lndios, recebendo do IBGE o título de "'civilizador dos sertões". 
Chamado Grande Chefe pelos silvícolas, que ajudara a incorporar à 
nossa Pátria, Rondon completaria a sua obra gigantesca como orientador de 
uma política indígena capaz de manter a unidade social da raça e garantir-lhe 
a sobrevivência em condições sociais compatíveis com a dignidade humana. 

O Estado do Amazonas também se faz presente, prestando a sua home
nagem à memória de Rondon, à obra monumental em prol da integração na
cional, ao pacificador e vigilante atento das fronteiras da Amazônia. Patrono 
das comunicações, o seu idealismo tornou-se exemplo para as gerações futu
ras, marcando indelevelmente os feitos do militar e sertanista, que, durante 
meio sêculo de uma existência profícua, heroicamente conquistou homens, 
terras e rios para a nacionalidade. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo que tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ordi
nária a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~t 170, de 1974 
(n9 1.254/73, na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de motorista 
de táxi, e dá outras providências, tenáo 

PARECERES, sob nos 474 e 475, de 1975, 555, de 1979, e 12
0 
e 13, de 

1980, das Comissões: o ~ 

-de Legislatão Social - ]9 pronunciamento: favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece; 29 pronunciamento: (ouvido o Ministério do Traba
lho), ratificando seu parecer anterior. com voto vencido, em separado, do Se~ 
nadar Ruy Santos; 39 pronunciamento: favorável às duas subemendas de Ple
nário; 

-de Constituição e Justiça - -1"' pronunciamento: pela constitucionali
dade ejuridicidade do Substitutivo da Comissão de Legislação Social; 29 pro
nunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade das duas subemendas de 
Plenário. 

-:2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 71, de 1980, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 

artigo "A Devolução da Espada de Lopez", do Senador Jarbas Passarinho, 
publicado no Correio Braziliense de 13 de abril de 1980. 

-3-

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara no 51, de 1976 (no 1.214/75, na Casa de -rigem), que dispõe 
sobre a fabricação de detergentes não-biodegradáveis, nas condições que es
pecifica, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 51, de 1980, da Comissão: 
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1979 

(n9-2.153j76, na casa de origem), que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, 
tendo 

PARECERES, sob n's 61, 62 e 63, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça (exame solicitado pela Comissão de Legis

lação Social), pela constitucion.alidade, juridicidade e, no mérito, favorável; 
- de Legislação social, favorãvel; e 
- de Finanças, favorável. 

-5-

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? I, de 1980 
(n'i' 2.017/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza a doação do terreno que menciona, situado no Municí
pio de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 209, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 48, de 1979, do 

Senador Humberto Lucena, que altera o art. 440 do Regimento Interno do 
Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob nos 66, 67 e 68, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- Diretora, contrário; e 
- de Finanças, favorável. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 158, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n'i' 1.203, de 1979), que autoriza o Poder Executivo a alienar, à Empresa 
Reflorestadora. Rio Branquinho Ltda., terras públicas no distrito agrope
cuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para 
implantação de um pólo Agropecuârio, tendo 

PARECERES, sob n's 1.204 a 1.206, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça - 111 pronunciamento: propondo o retorno 

da matéria à Comissão de Legislação Social, para correção de lapso; 29 pro
nunciamento: pela constitucionalidade e j uridicidade do Projeto e da Emenda 
da ComissãO de Legislação Social; 

- de Legislação Social - 29 pronunciamento: apresentando Emenda de 
n' 1-CLS; e 

- de Agricultura, favorável. 

-8-

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução nQ 19, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n.., 197, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no distrito 
agropecuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUPRA
MA, tendo 

PARECERES, sob nos 198 e 199, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

como voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 20, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer 
n.., 238, de 1980), que autoriza o Departamento Municipal da Habitação -
DEMHAB, da Cidade de Porto Alegre (RS), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 606.098.080,00 (seiscentos e seis milhões, noventa e oito mil e 
oitenta cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n' 239, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade. 
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-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 
240, de 1980), que autoriza o Governo do Est~do do Maranhão a realizar 
operação de emprêstimo externo, no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares), destinada a financiar projetas integrados de produção_ agro
pecuária~ tendo 

PARECER, sob n' 241, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-11-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 299, de 
1979, do Senador Amaral Furlan, que dispõe sobre revogação do art. 240 do 
Código Penal, que cuida do crime de adultério, tendo 

PARECER, sob n• 1.122, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta. 

-12-

Discussã.o, em primeiro turno (apreciação preliminar· da juridicidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 307, de 1979. do Senador Franco Montoro, estabelecendo que quando o 
empregador d.::ixar de depositar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o 
empregado poderâ considerar rescindido o contrato e pleitear a devida inde~ 
nizaçào, tendo 

PARECER, sob n• 1.219, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /7 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYS/0 CHA
VES NA SESSÃO DE 5-5-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Como Líder, pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senaõores: 

Estou em uma situação extremamente delicada para a qual peço, em pri~ 
meiro lugar, as luzes de V. Ex• 

Pedi a palavra pela liderança, para responder ao discurso do eminente 
Senador Pedro Simon, mas estou imprensado em I O ou 12 minutos ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• tem 15 minutos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Porque V. Ex• foi extre
mamente liberal com o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul e é extre~ 
mamente avaro, em matéria de tempo, com a nobre Bancada do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Temos uma sessão para as 
18,30 horas. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- O assunto sobre o qual de
sejo falar comporta uma recapitulação de todos os fatos que ocorrem no Pais, 
nos últimos 30 dias, e envolve uina matéria de fato sobre episódios que-estão 
sendo, sistematicamente, adulterados no plenârio desta Casa e envolve, tam~ 
bém, apreciação de matéria jurídica que, embora assaz conhedida de todos os 
membros do SenadQ é, entretanto, ignorada sistematicamente nos pronuncia~ 
mentos feitos pelos nobres representantes da Oposição. É impossível, por 
maior que seja a minha capaCidade -de síntese, e confesso as minhas limi
tações, _colo.car toda esta matéria dentro de um prazo tão exíguo, tão limita~ 
do. · 

Portanto, aproveito a concessão da palavra que me fez, generosamente, 
V. Ex•, para apenas dizer que as observações de carâter pessoal feitas ao pre-
claro Preísente da República são descabidas, Sr. Presidente, que causa espan~ 
to a todos nós que a Oposição eriveteda por esse caminho, que pretende ades~ 
moralização da autoridade constituída, que pretende atin8íf-a figura respeitá~ 
vel do Senhor Presidente da República, e não apenas a pessoa do Sr. Presi~ 
dente da República, mas a dignidade do cargo que Sua Excelência representa. 
Pretender enveredar por esse caminho é um grave erro porque este, Sr. Presi
dente, é um caminho sem retorno, desastroso, pois afetarâ as nossas insti
tuições, afetarã-a estabilidade do regime democrático e impedirá, sem dúvida 
alguma, que esta caminhada, que todos nós devemos fazer juntos, sCja dificul
tada por comportamentos e atitudes dessa natureza. A conduta do eminente 
Presidente da República, quer neste episódio, como em todos os atos de ges~ 
tão da coisa pública, é irrepreensível, como homem de bem, como militar 

consagrado na sua vida profissional, prestando ao Brasil serviços relevantes 
durante mais de 40 anos, dando testemunho público e reiterado do seu apreço 
e do seu amor à causa pública e conduzido à curul presidência! num pleito do 
qual participou o antigo MDB, com candidato próprio, pleito democrático, 
seJ?,do eleito pela maioria do Colégio Eleitoral, constituído na forma da lei e 
estruturado segundo os ditames da Con_stituição Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, era esta observação preliminar, mas indispensâ~ 
vel, que eu desejava fazer, no momento 'em que posso usar, ainda, da palavra, 
pela Liderança, no final desta sessão, da Maioria. O eminente Senador Lo
manto Júnior teve oportunidade, inclusive, de destacar, como um gesto gene
roso, um gesto humano, como gesto solidário estava sendo desvirtuado para 
se apresentar o Presidente da República como oportunista, que preparou, de 
antemão, uma cena para dela procurar tirar efeitos publicitários. 

Há várias maneiras de dar, Sr. Presidente, e há várías maneiras de rece
ber, com maior ou menor discreção, mas tudo isso depende do comportamen· 
to, da conduta pessoal de cada um de nós, da posição que a'dotamos na vida 
pública ou mesmo nas nossas atividades privadas. Mas, a posição do Senhor 
Presidente da República, nesse particular, tem sido sempre coerente com a de 
um homem simples, de um homem lhano no trato, aberto à compreensão, ao 
diálogo e ao entendimento e, sobretudo, de um homem solidário, solídârio 
com o povo brasileiro, solidârio com os seus irmãos, solidãrio com o destino 
deste País, que pretende edificar erri paz, em ordem, mas com a colaboração 
fecunda e imprescindível de todos os brasileiros, quer se situem na Oposição, 
quer se coloquem na maioria que o apóia. 

O episódio de São Bernardo, a que se referiu o nobre Senador Pedro Si
mon, merece também, Sr. Presidente, um reparo, neste momento, no que tan
ge à pretensa agressão de que teria sido vítima o eminente Senador Franco 
Montoro. De todos os fatos narrados pela imprensa e do que hoje ocorreu 
~m São Bernardo do Campo, nessa região do ABC de São Paulo, jamais foi 
identificado qualquer ato que implicasse numa agressão pessoa!, numa agres~ 
são física ao eminente Senador Franco Montoro, porque se tal ocorresse eu 
tenho a ~erteza de que a solidariedade desta Casa ao nosso preclaro colega se-
ria ·ífnediata e indisCUdvel. ~ 

Com relação a fatos pretéritos, a imprensa noticiou dois episódios que 
poderiam ter dado margem a essa alegação de agressão física, de agressão 
pessoal sofrida pelo Senador Franco Montoro: um, quando S. Ex•, em uma 
viatura, juntamente com vã rias pessoas, transportadas em outros veículos, in
terceptaram ou cercaram o veiculo em que estava o eminente Senador Orestes 
Quércia e um líder sindical que, no momento, era detido; e o segundo episó
dio, quando, na Prefeítura de São Bernardo, foi exigida não só a ident'íficitção 
dos poHciais que pretendiam conduzir preso o líder sindical, como, também, 
foi exigida que essa prisão só se efetuasse mediante a exibição de mandado ju
dicial; formalidade cumprida. 

Com relação aos episódios de hoje, segundo comunicação telefônica, fei· 
ta pelo nobre Senador Franco Montoro ao Líder da Maioria, Senador Jarbas 
Passarinho, não sofreu S. Ex• nenhuma agres_são nos episódios lamentavel~ 
mente verificados na manhã de hoje, na região do ABC. 

Portanto, Sr. Presidente, a conduta da Mesa, a conduta de V. Ex•, do 
Presidente desta Casa, foi absolutamente correta, em face do Regimento e de 
acordo com os fatos que ocorreram naquele local. E é uma atitude que está 
respaldada no Regimento mas, também, baseada no apoio, na solidariedade 
que todos nós devemos aos nossos eminentes colegas se, em algum q10mento, 
forem atingidos no privilégio, de que são titulares, da inviolabilidade dos seus 
mandatos. 

Esta inviolabilidade é uma prerrogativa do Poder, exercida através de 
seus titulares. É a imunidade material, ofreedom o/speach dos ingleses, que a 
doutrina francesa prefere denominar de irresponsabilidade, porque em qual
quer momento não podem ser submetidos a processos, desde que inexfste cri
me; e a outra é uma responsabilidade, ou uma imunidade formal, processual, 
que não estã em curso, não está em discussão, não está sendo examinada, 
porque seria até- impertinente com os fatos verificados. 

Portanto, Sr. Presidente, esta imunidade da qual nós temos a titUlaridade 
mas que é uma prerrogativa do Poder, é inalienável, intransferível, não pode 
cobrir com o seu manto ates ou irregularidades, fatos delituosos praticados 
por outrem; tentar fazê--lo constitui quase que uma renúncia implícita desse 
direlto, porque ele não é do Senador, não é do Deputado, ele é do Poder Le~ 
gislativo, 

E esta tese, que não é apenas um pon.to de vista doutrinário, mas uma 
imposição que deriva do texto constitucional, foi consagrada na Câmara dos 
Deputados, foi consagrada nesta Casa, ainda no ano passado, quando tive a 
honra de ver aprovado, por unanimidade, na Comissão de Constituição e 
Justiça e neste Plenário, parecer negando licença para o processo íntentado 
contra o Senador Dinarte Mariz. 
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Eram essas as observações, Sr. Presidente, que desejava fazer. E vou en
cerrar, antes que V. Ex' me advirta- escravo do Regimento- de que meu 
tempo estã esgotado. Mas, voltarei, pela Liderança desta Casa, a fazer, no 

momento oportuno, exame completo e detalhado da matéria que foi objeto, 
mais uma vez, aqui, de debate provocado pelos nobres representantes da 
Oposição. (Muito bem! Palmas.) 

SUBSECRETARIA DE co:.:ISSOES 

SERVIÇO DE CO)i!SSOES "'STAS. ESPECIAIS í;"jjj; l~QUrRITO 
RELAT6RIO RELATIVO AO MES DE ADRU DE 1 980. 

------------------------------,------~~~--~------~-------------
~~!E}.;TA E NOHERO DA PROPOSIÇÃO 

MENSAGEM N!! 13/80-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n!! 1.727, de 10 de dezembro de 1979, que 
"Inclui grati.ficação no Mexo II d.o Decreto-lei n!! 1.360, 
de 22 de novembro de 1974, e dá outras providê:ncias". 

MENSAGEM N!i! 14/80-CN, do senhor p"residente da Rep"Ci.blica, 
submetendo à deliberação- do congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei il!i! 1.728, de 12 de dezembro de 1979 1 que 
"Al t.;!ra os limites do beneficio fiscal insti tuido"' pelo 
Decreto-lei n!i! 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá ou 
tras providências". -

PROJETO DE LJÜ NQ 1/So..:.cN~ que 11 Dispõe sobre :.J. o.ficiali~ 
zação das serven.tias da Justiça dos Estados, do Distrito 
Fede:t'a1 e dos Territórios, e dá outras providências''•. 

PRESIDENTE 
V .PRE~IDEI'<TE 
RELATOR 

Dep. E:LOAR GOAZEL1I 
Sen. PASSOS PORTO 
sen. LOURIVAL BAPTISTA 

Sen. ADALBERTO SENA 
Dep. CELSO CARVALUO 
Dep. EDILSON LAMARTINE 

Sen. MAURo· BENEVIDES 
Sen. TARSO DUTRA 
Dep. JOSIAS LEITE 

PRAZO D.S 
TRA:.:ITAÇÃO NA 
COH!SSÃO 

1.3.04. ao 

OBS 

Parecc:r proFerido, em OS}'. 
04~80, favorável, nos ter
mos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece co 
mo conclusão. -
AProvado. 

?arecer proferido, em 09. 
04.80, .favorável, nos ter
mos de Pf.oj eto de becieto 
Legislativo que oferece c.5: 
mo conclusão. 
Aprovado. 

Instalada em 09.04.80. 
AO Projeto .foram apresenta 
das 195 emendas. -
parecer proferido, em 24. 
04.80, .favorável, nos ter
mos do Substitutivo que a
presenta. 
ÃProvado. 

PROJ8TO DE LEI N!i! 2/80-CN, que "Equipara ao acidente em Dep. AMADEU GEARA 
serViço a· doença profissionaL e as especificadas em lei Dep. HORÂCIO MATOS 
para e.feito de pensão especial, e dá outras providê.>tcias~ sen. HENRIQUE DE 1A ROCOUE 

IIi.stalada, em '09.04.80. 
par-ecer proVeri do, em 29. 
<:34.80, .favorável ao proje
to, na forma apresentada. 
Aprovado • 

. 

PRES!DE:.l'I'E 

NO!·OtRO r i:HENTA DA :PROPOSIÇÃO V. PRESIDI:NTE ?RP.ZOS OSS2F.VP:~~LS 
t.rr.h;r.(.,!;. 

PROJETO DE LEI N!! 3/80-CN, que "DispÕe sobre o sen. HUMBERTO LUCENA Instalada em 1-0.04.80. 
enquadramento dos servldores remanescentes da im Sen.ADERBAL JUREMA Ao Projeto foram apresentadas 13 emendas. 

plantação do Plano dé:- Cla .. s.sificação de cargos in~ Dep. GOMES DA SILVA 28.04.80 Parecer proferido; em 2g-.G4.80, r·avorável 
ti tu ido pela Lei n!í! 5.645, --de 10 de dezem.bro de ao Projeto, consubstanciado pela aprovação 
1970, e dá outras providencias". da Effi(>l'lda p9 7, e, contrário às demais. 

Aprovado •. 
!·lENSAGEM N'-< 19/80-CN, Pela qua1 o senhor Presi - SO>lo FRANCO MONTORO rns talada em 15.04.80. 
dente da Repti.blica comun:J.:ca haver vetado, ti tal- Se..."l. JOS~ LINS Re1at6rio proferido, em 23.04.80, aprovado, 
mente, o Projeto de Lei no 44/79"":'CN, que "Dispõe Dep. NOSSER ALMEIDA 03.U5.80 na .forma apresentada. 
sobre a declaração de utilidad~ p~b1ic~, e dá o~ 
tras providências". 

PROJETO DE: LEI "' 4/80-CN, que "Altera .a redação Dep. GERSON CAMATA Instalada em 15.04.80. 

dos §§ l2 e 22 do art. 34 da Lei n2 4.345, de 26 Seno LOHANTO J0NIOR AO Projeto .foi ·oferecida 1 (uma) emenda. 
de junlro de 19-64; e dá outras provid@.ncias "• Seno L E.J'IJ'OIR VARGAS 04.0~.80 Parecer proferidO, em 29~04.-B'O, .favorável 

ao Projeto, e contrário a entenda. 
AProvado, 

MENSAGEM N!! 21/80-CN, pela qual _o_ Senho.r Presi- sen. Lfi.ZARO BARBOZA Instalada em 16.04.80 
dente da República comunica· haver vetado, total- sen. JORGE KALUME Relatório proferido, em 29.04.80, aP'rovado 
mente, o projeto de J.,ei da ca:mara 'n2 85, deiT9tG, Dep. FURTADO LEITE 03.05.80 na .forma apresentada. 
que "DispÕe sobre pensÕês á. dependentes de serv,l 
dor p~b1ico .falecido_- ·no .gáztf· de dupla aposen tad9_ 
ria". 

MENSAGEM N2 22/80-CN, do Senhor Presidente da Re Dep. EDILSON LAMARTINE Instalada em 16.04.BO. 
ptiblica·, submetendo à de1 i beração do - Dep. ATHIS COURY Parecer .pro.ferido, -em 29.04.80, .favorável, congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n2 1.729, de 17 sen. MOACYR DALLA 04.05. 80 nos termos de Projeto_ de .Decreto _L_e~is~~.~~ 
de dezembro de ~979, que ••Altera a tah€:lé do im- v o que o.ferece como co:~clusão ... 
posto incidente na fonte .sobre rendimentos do tr_! Aprovado. 
balho não-assalariado, e dá outras provid@.n -
cias"• 
M~NSAGEM wl 23/00-CN! Do Senhor Presidente- da Re Dep .. LEV'Y DIAS Instalada em l6.D4.80. 
p b1ica, submetendo deliberação_ do_. -Congres.s~ sen. ALMIR PINTO Parecer pro.ferido, em 29.04.80, favorável, 
Nacional o_ texto do. Decreto-lei nll 1.730, de_ 17 Dep. ADRIANO VALENTE nos termos do Projeto de Decrato ~egl,slat~_ 
de dezembro de l979-- qU:e "Àl-tera a le~iSla_Ção do 04.05.80 vo que l::lferece como conclu·Sao. --
Imposto -sobre a renãa das pessoas· jur dicas, ·-e·dà Aprovado. 
outras providências "·• 
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! 

i I PRP.ZOS 

J PROJETO DE: LEI N!2 05/80-CN, que "DispÕe sobre a! Dep. A!HO::JIO RUSSO ! 
1 reestruturação das carreiras do r1inistêrio PÓbli)Dep. OSWALDO MELO ! n.o5• 80 ! c~ da união junto à Justiça Comum, do Trabalho ej sen. HENRIQUE DE LA ROfl 
'i Ml.litar, e dá outras providências". QUE 

MENSAGEM H2 25/80-CU, do senhor ?residente da R~ Dep. MARÃO FILHO I 
ptiblica, submetendo à deliberação do congress_o Dep. JOEL FERREIRA . 
Nacional o texto do Decreto-lei n2 1.731, de 20 sen. JORGE. KALUME i 18 •05 • 80 

I 
de dezemb;ro de 1979, que "Reajusta o valor doso.!_, j' 
do base de cálculo da renumeração dos mil i ta-l 
res". 1 

i MEUSAGEM !J!i! 26/80-Cil, do Senhor. Presiden:te da R~e1· Sen. JOS:t: GUIOMARD I 
j pCtblica, submetendo à deliberação do Congresso sen. LUIZ CAVALCANTE 1 

! rracional 0 texto do Decreto-lel. n2 1.732, de 201 Dep. SARAMAGO PINHEIRO I 

I 
de dezembro de 1979, que "Reajusta. os venci~e~-\ 1e.os.ao 
tos, salários e proventos dos serv:~.dores CJ.VJ.S! 

:do poder Executivo, dos membr~s da Magistratur~~ I' 

! e do Tribunal de contas__Qa Jlm .. ão, e dá outra5 i 
providências"• · 
MENSAGEM H2 27/80-CN, do Sefu_lor Presidente da R~ Dep. ATHie COURY j 
póblica, submetendo â.delibe.ração do Congresso] Dep. LEOR!TE BELtM I 
rracional 0 texto do Decreto-lei n!i! 1.733, de 20 Sen. JUTAHY MAG .. e,LHÃES 18 • 05 • 80 

1 de dezembro de 1979, que "Altera a legislação do 
J Imposto s-obre a Renda O.as pessoas jurid;i.cas, e dá 
[outras Providências". 
1 t1E:ISAGEM UQ 28/80-C!J, do senhor Pres1dehte da ~~ sen. 

pllblica, submetendo à del1beração do Congresso! sen. 
rracional o texto do Decreto-lel. n2 1.734, de 20 
de dezembro de 1979, que "Prorroga o prazo de a- Dep. 
plicação dos incentivos .fiscais criados _pelo art. 
42 do Decreto-lei n2 880, de 18 de setembro de 

1 
1969, e dá outras providências". 

' . 1!1ENSAGEM !!' 29/BO-Cl'l, do senhor Pres,dente da R~ Dep. 
póbl1ca, submetendo à deliberação do Congresso Dep. 
Nacional o texto do Decreto-lei n2 1.735, de 2C sen • 

. de dezembro de 1979, que 11Dâ nova redação ao art. 
39 da Lei n2 4.320, de 17 de marco de 1964 11 • 

I MENSAGEH rr2 30/80-Ct:, do senl1or Presidente da ~~ seu. 
p~blica, submetendo à deliberação do Congressc sen. 
Nacional o texto do Decreto-lei n!i! 1.736, de 20 Dep. 
de dezembro de 1979, que "Dispõe sobre dêbi tos 

; E_ ara com ·a Fazenda e dá outras providênciasn. 
PROPOSTA DE EMEt.:OA A COHSTITUIÇAO lf2" 1/80-CJT,que Se.'1. 
"Acrescenta item XXIII ao art. 81 da constitui - Dep. 

MOACYR DALLA 
;:ENRIQUE DE LA ROQ 
QUE 
EDILSON LAMARTINE 18.05.80 

I 

MEl IDES 

! 

I P?..F.ZOS 

·~ ·~-;'DR 
.. I _l 

TELMO KIRST ' I 
AM!LCAR DE QUEIR00 
PASSOS PORTO i 19.05.80 I 

i 
JORGE KALUME I BERHARDIHO VIAt-~A 

JOSt: RIBAMAR MA- i 19.05.80 
C H ADO 

IT.AJA.AR FRA!lCO 
SIQUEIRA CAMPPS 

Maio de 1980 

ces::.:~v.r.ç::;;:::s 

Instalada em 23.04.80 - Emendas até 2/5 

Instalada em 29.04.80. 

Instalada em 2$.04.80. 

Instalada em 29.04.80. 

Instalada em 29.04.80. 

Instalada em 30.04.80. 

Instalada em 30.04.80. 

Parecer .pr-oferido, e;n 09.0~.t~O, contrario 
à Proposta; com votos vencidos dos Srs. 

ção Federal u. : Dep. AFR!SIO VIEIRA L.!_ I 08.04.80 1 Senadores Affonso camar·go, Adalberto sena 

I 
PROPOSTASDE El'1El!DA A COllSTITUIÇAO IJ2s 4~(?9 e ~V; Dep. 
80-CN, que "Assegura aos Traballcadores que o va~ sen. 

Jlor dos proventos das aposentadorias e das pen- sen. 
. sões nunca será inferior ao salário minil]lO regia 
nal; ac:r:es:;enta mais Lun paxágyoafo ao art. 165 da 

on ti ~ederal ei:x ndo v lor minimo 
I C s tl.\l.çao . a a p ' ara 

beneficies da :-evidência social". 

( PROPOST.o. DE E!1EI:DA A cm:sTITUIÇÃO rr~ 6/80-CN,quel Dep. 

I 
"ACrescenta dispositivos à Constit·cu(;ão"• I Sel1. 

sen. 
I 

~ .PROF. OSTA DE .EHEND.A. A CONSTITUTÇAO J.íQ 7 jSO-C;r, qu~ Se;·,. 
I "Acrescenta dlS>posltivo à Constituição Federal, Dep. 
lliml tando os reaJustes de _trlb-L.\tos ao perce,·,tual Dep. 
1 cor-re.s ·ondente ao aumento do custo de vida". 
: PROPOSTAS DE EHEHDA A COJJSTITUIÇ O ;:2s 8 e 9/bO Dep. 
; (C!I), qlte "l'fodificam- os §§ 2!!:, 3!!: e 49 do ã.rt.l 8~11. 
~51 da Constitui ão Federal". : sen. 

HA 

JORGE CURY 
RAIHUlTDO PAREHTE 
JUTAHY t-LA.GAL!IÃES 

ÀUDÂLIO DA!~TAS 
ALI.fiR P!IfTO 
BERI:ARDilfO VIAITA 

I 
I 

I 

I!ELSO!J CARL'EIRO 
AT;:It: couRY I 
Ai:TOJIIO FLORt:I:CIO 

1 

St:RGIO J'-.1URILO 
J.IURILO B.J.DARO 
ALO': . ."SIO C~: .. .WES 

oó.u4.8D 

f e Deputados Jerônimo Santana, Airton Sande 
val 1 r~arcelo Cordeiro e Garlos sant 1 Anna. 
Aprovado. 
Parecer proferido, em 16.04.80, pela rejei-
ção das Propvstas, com votos vencidos dos 
srs • senador Jais_on Barreto e Deputado Del 
Basco Amaral, e, vencidos, com declaração 
de votos dos Srs. Senador t:elson carneiro 
e De ut do a 'O paJy:t:Nalt cn 

com o art. 20 do Regimento co-
mum, o sr. ?residente da Co:nissão determi
na que a matéria seja relatada oralmente 
cr:t PlenárLo. 

De acordo com o art. 20 do Reaimento co
mum, o Sr. Presidente da comissão determi
na qu~ a matéria se~a relatada, oralmente, 
cm Ple:1ário. 
~ prorrogado o prazo concecildo à Comissao 
por 30 (trinta) dlas. 
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?RE.SILl.:.'~TE 

::C:·:E:RO E :0.:Etl'7A LA P?.C:POSIÇÃO 
I ~~i,~E5~m::1::s PR..:-.: os 

I 
cas~~v.:-.ç.::J::s 

' .. 

PROPOSTA DE El1ENDA A CONSTITUIÇÃO ll9 10/80-CN, I Sen. CUta-JA LIMA I / Instalada em 14.04.80. 
que "Suprime a letra 11dn do parágrafo único doi Dep. SARA11A.GO PINHEIRO 13.05.80 I 
art. 39 da Cons.t.ituição Federal"• De>:~.At.BERTO...HOFft-WN L 
PROPOSTAS DE Ef1ENDA A CONSTITUIÇAO N!i!S 11, 14 e Dep. CARDOSO ALVES I Instalada em 14.04.80. 
15/80-CN, que u Dá nova redação ao inciso VIII do s~n. ALiHR PINTO 
art. 13; acrescenta parágrafo ao art. 32; acres- sen. JORGE KALUME I 13.o5.so 
centa parágrafo ao art. 13 da constituição Fede-
ral 11 • -
PROPOSTA bE EME-!JbA A CONSTITUIÇÃO !JS! 12/80-CN, sen. ADALBERTO SENA Inst~lada em 15.04.8:·. 
que "Dispõe sobre a aplicaÇão de recursos, pelos Dep. ADOLPi!O F'R..4JJCO 
Estados e Municipiõs, em programas de alj.menta Dep. HOllORATO VIANA 13.05.8C 
ção escolar, acrescentando parág~afo ao àrc. 15 I da cons ti tu.iç:ão Federal", I -
PROPOSTA DE EHENDA A CONSTiTUIÇÃÔ N9 13/80-CN, 'Dep. ,JOAO GILBERTO Instalada em 15.04.80. 
que "Revoga o inciso V do art. 46 e o art. 55, sen. 
seus incisos e par~grafos, da constituição Fede Se.'1. 
ral". 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NS!s 16, 20,21, sen. 
-I 22, 23, 24 e 2.5/80 CN, que 

1 
da Co:;s ti tuiç:ão Federai ·ns:' 

I 
cadaçao do imposto sobre a 
rias nos Mt.mic!f>_ios"• 

" ' Altera d~spos~tlvos 1 Se1. 
que se refere a arre- Dep. 
circulação de mercad~ 

I 
PROPOSTAS DE Et-:~NDA A CONSTITUIÇAO N!i!S ~7, 
29, 30 e 31/SO~CN, que "Alteram a red.açao 

28, Dep. 
dos Dep. 

I 
arts. 35 e 152. da constituição Federal". 

sen. l PROPOSTASl:lE EMENDA A CONSTITUIÇAO N"2s 18,32, 33,] Sen. 
1 34,e 35/80-CN, que "Disp.Õe sobre eleiçÕes dire-I Sen. 
(tas para Prefeitos e Vice-Pre.feitos em todos os Dep. 

1
.Nu.nici ios Brasileiros"~ 

N0!1ERO E EMENTA DA PROPOSIÇ:ii .. O 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 19/ao·-cN? Dep. que" Altera. a redação do § H do art. 36 da Con~ Dep. tituição federal". sen. 
-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 26/80-CN , Sen. que 11 Acrescenta parágrafo único ao art. 160 da Sen. Constituição federal, dispondo sobre a criação Dep. de Conselhos de Defesa do Consumidor". 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 27/80-CN , Dép. 
que 11 Dá nova redação ao art. 59 "caput 11

, da Cons Dep. 
tituição Federal 11

• - Sen. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO,CR!ADA PELA Sen. 
RESOLUÇÃO N9 03/79, com a· objetivo de apurar a Sen. 
devastação da floresta arnazÔnica e suas implica- Sen. 
ções. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO, criada pela Sen. 
Resolução n9 1/80, com o objetivo de examinar a Sen. 
violência urbana, suas causas e conseq!lência. Sen. 

LOURIVAL BAPTISTA 
JUTAHY MAGALfi:ÃES 

ITAMAR FRAHCO 
'1-JUTA!lY MAGALI.AES 

ALBERTO HOFFI'tAirtl 

13.05.80 

21.05.80 

ANTONIO NARIZ ! 
~~RÍSIO VIEÍRA L.!, i 21 • 05 • 80 

ADERBAL J UREt•!A 

rnstalada em 23.04.80. 

Instalada em 2.3.05.80. 

LÂZARO BARBOZJ•. 
PASSOS PORTO 
NOSSER ALMEIDA 

. I Instala. da em 28.04.80. 
27.05.80 

. . 
-

PRESIDENTE 

~Í:~~~~~DENTE PRAZOS OBS.E:RV.t..ÇúES 

IRANILDO PEREIRA Instalada ,em 28.04.80 
CLAUDINO SAL:ES 27.05.80 
TARSO DUTRA 

AGENOR MARIA Instalada,em 29.o4;ao. 

LO MANTO JONIOR 27 .. 05.80 

ALTAIR CHAGAS 

OCTAC!LIO QUEIROZ 27.05.80 Instalada,em 29.·04.80. 
NELSON MORRO 
BERNARD I! lO VIANA 

EVANDRO CARREIRA 07.09.80 Em 15.04.80, a Comissão reúne-se para ou 
RA.IP.UNDO PARENTE vir o depoimento do Dr. CARLOS GALLUF,Pr"e 
ALOYSIO CP ..AVES sidente do Instituto Brasileiro de Desen= 

volvimento Florestal - I.B.D.F. 

ORESTES QUrRCIA 05.10 .. 80 Instala a Comissão, em 08.04.80. 
EV:CLÁSIO VIEIRA Em 09.04. 8 O, :c'eÚ.ne-se a Comissão para ou-
MURILO BADAR6 vir a palestra,proferida pelo Excelentís-

simo Senhor Ministro de Estado da Jus-ciça, 
Do. IBRAHIM ABI-ACKEL. 
Em 10.04.80, reúne-se a Comissão para a v~ 
liar os trabalhos. 
Em 15.04.80, reúne-se a Comissão para ouvir 
a palestra, proferida pelo Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Pl'evidência e Assistê~ 
c ia Social - D~. JAIR SOARES. 

Em 24.04.80, reúne-se a Comissão_ para ou-
vir a; palestras proferidas pelos represen 
tantes da TV Globo, TV Bandeirantes e Diã 
rios Associados, ressectivamente, José BO 
nifácio de Oliveira obrinho, Paulo MáriO 
Mansur e José de Almeida Castro. 
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PRESIU!..:N'!'E 

t!Ol·!ER.O E EHEN';A DA PROPOSIÇÃO V.PRE-SIDENTE PRAZOS CBS!.:RVh.Çf5ES 
Rêl.ATOR 

COMISSÃO PARLAMEllTAR DE INQUtRITO, criada pela Sen. ITAMAR FRANCO Em 0S.04.80, reúne-se a Comissão para ou Resolução n9 69/78, vir nos termos _do Re~imento ~ In o depoimento do Dr. LIC!NIO MARCELO-terno do Senado Federal, para 1nvest1gar denun - Sen. PASSOS c ias formuladas pela revista 
PORTO 11.10.80 SEABRA - Presidente de Furnas, e, apôs 

"DER SPIEGEL'1 , da reavaliou os seus trabalhos. 
Alemanha, sobre a execução 
sil-Alemanha. 

do Acordo Nuclear Br~ S~n. MILTON CABRAL 

COMISSÃO ESPECIAL requerida, .. l'\os termos do art. 
4~2,#do R~gimento Interno do Senado Federal,cons Senador NILO COELHO Instalada a Comissão, em 25.04.80. 
t~tu~da de ? (sete) membros para, no prazo de 9Õ 
(novensa? d1as, prop~r modificações que julgue Sen. MAURO BENEVIDES 
necessar1a a adaptaçao do Regimento Interno do 
Senado Federal ã Legislação Partidária estabele-
cida e:n lei. 

Comissões instaladas •••......•..••..•••.••.••. -•..•••..••.••.•..........•...• 26 

Reuniões realizadas •.•....•..••.••.••••..•.••..•.•.•..•••.•...••.•.........• 44 

:emendas apresentadas .••.........••.••.••...•..••.••.•.... -...••.••.•....••.•. 199 

Pareceres proferidos .••....•.••.••.••.••.•••••.••••.••..•.•.•..••.••........ 1 o 

Vetos .•.......... •··••······•••··•·••·••·••·••·•·••·••·••••·••·••·••·•·••••• 

Expedientes enviados aos Srs. integrantes das Comissões ......•.•..••.•....•. 1.100 

OfÍcios remetidos •.••••..•.•....••.......•...•.•........•.•...••••••.•••••.. 30 

Atas !JUblicadas .••.••. .- ....••.•.•....••••.•...••••••••.•. ·-· •••.•••••.••.•••• lll 

Depoimentos prestado na CPI do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha ..........••.• 

Depoimentos prestados na CPI que apura a violência urbana .......•.....•.•••• 

Depoimentos prestados na CPI que investiga a devastação da floresta amazõni-
nica e suas implicações •....•..•...•..••.••.•..•..•.••.•..•........•.••.••.• 1 
Tel:ex enviados •..•.•.....•.••.••.......•....••.•.•..••.••.••.•••••••.••••••• 30 
Relatórios emitidos ••.••.••.•..•..•.•..••••.••.•.•••••.••.••.••.••••.••••••• 2 

Brasília,~m. 30 de abril de 1 980. 

Alfeu ~iveira - Chefe das 

>~ . 
Comi~ 

sões Mistas, Especiais e de Inquéri 
to. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 

OMAS PÚBLICAS 

2• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 26 DE MARÇO 
DE 1980 

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às dez 
horas, na Sala de Reuniões do Anexo uB", presentes os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo- Presidente em Exercido, Passos Pôrto, Affonso Camargo e 
Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Ferreira, Pedro Pedrossian, Evandro Carreira, Lázaro Barboza e 
Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Passa.se, então, à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n" 002, 
de 1980- que .. aprOva o texto da Convenção Internacional para Salvaguarw 
da da Vida Humana no Mar. concluída em Londres, a }'i' de novembro de 
1974". 

Relator: Senador Passos Pôrto. 
Aprovado parecer favorável. 
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 DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1980 

Aos vinte e sete dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às 
onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo .. B,, presentes os Senhores Sena
dores Helvídio Nunes- Presidente, Henrique de La Rocque, Raimundo Pa
rente, Humberto Lucena e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão de Legis
lação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Jessé Freire, Moacyr Dalla, Aloysio Chaves, Franco Montoro 
e Jaison Barreto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constante da pauta, é apreciada a seguinte proposição: 
Projeto de Lei do Senado n• 310, de 1979- que "acrescenta parágrafos 

3• e 4• ao art. 248, da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador 
Raimundo Parente. Aprovado parecer favorável, com a emenda n" 1-CLS. 

Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matêrias: 
Projeto de Lei da Câmara nfl72, de 1979- que ••dã nova redação ao ca

put do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Pre
vidência Social". 

Projeto de Lei do Senado n'i' 248, de 1979- que ••regulamenta o exercí
cio da profissão de "maítre" e "garçon" e dá outras providências". 
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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. 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oiten
ta, às onze horas e trinta minutos, na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores 
Senadores Helvídio Nunes, Presidente, Eunice Michiles, Huniberto Lucena, 
Nelson Carneiro, Jutahy Magalhães e Jaison Barreto, reúne--se a Comissão de 
Legislação Social. 

DCixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Jessé Freire, Moacyr Dalla, HQlrique de La Rocque, Aloysio 
Chaves e Franco Montoro. 

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 n" 256, de 1979, que umodifica e revoga dispo

síiivos da Consolidação das Leis do Trabalhon. 
Relatora: Senadora Eunice Michiles. 
Aprovado parecer favorãvel, nos termos do Substitutivo que apresenta. 

Projeto de Lei do Senado n~' 107, de 1978, que .. altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho e estabelece critério para agregar ao salárilo mínimo o 
aumento da produtividade da economia nacional". 

Relator: Senador Humberto Lucena. 
Aprovado parecer favorãvei. 
Projeto de Lei do Senado n'i' 259, de 1979, que uintroduz alterações na 

Lei n'i' 4.886, de 09 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos repre
sentantes comerciais": 

Relator: Senador Humberto Lucena. 
Aprovado parecer favorãvel, nos termos do Substi~utivo da CCJ. 
Projeto de Lei do Senado n• !80 e 192, de 1978, que "modificam a re-

dação do artigo 226 da Consolidação das Leis do Trabalho". 
Relator: Senador Jutahy Magalhães. 

Aprovado parecer favorãvel a ambos os projetos. 
Por determinação da Presidência, fica adiada a apreciação das demais 

proposições constantes da pauta. 

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. 
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MESA 

Presidente 
luiz Viana 

1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-V1ce-Presldente 
Dinarte Mariz: 

1 •-Secretário 
Alexandre Co1ta 

2•-Secretário 
Gabriel Hermes 

3•·Socretárlo 
lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Ôiretor: Ant6nio Carlos de Nogueira 

local: AnttKo Jl - Têrreo 
Telefone: 223-6244 e 225-8SOS - Ramais 193 e 257 

AJ ~tltVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÀO DE AGRICULTUR• - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelcisio VioiPO 
Vice-Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Passos Pórto 
. 2. &ln edito Canelas 
3. Pedro Pedrouian 
4. Josê lins 

1. Evolósio Vieira 
2. L•ite Choves 
:1. Jow ~ha 

Suplentes 

1. Jutahy'Magalh6es 
2. AHonso Camargo 
3. João Colmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistento: Sllirgio da Fon~eeo Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mondes Canele 
Vice-Presidente: Ageno.r Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlco-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Moura Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quárcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1, Mendes Canale 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 

3. Mouro Benevides 

AMistente: Carlos Gullherm& Fonsl!lca - Ramal 676 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
19-Viu-Presidente: AJoysio Choves 
29.Yice·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de lo Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. Jos& Sarney 

4. Aloysio Choves 
5. Aderbol Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moocyr Oolla 
8. Amaral furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. leite Choves 
3. lóz:oro Borboza 
4. Nehon Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Suplentes 

1. lenoir Vargos 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha lima 
2. Toncredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

Maio de 1980 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jorbas Passarinho 

Vlce .. Líderes 

Aderbol Juremo 
Aloyslo Chaves 

Bernardino Viana 
José lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 

Líder 

leite Choves 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

Líder 

Henrique Santillo 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prestdente: Jeué Freire 
Vice·Presidente: lóz:aro Barboz:a 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sorney 2. Tor:SO Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derz:i 4. Moacyr Oolla 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Bodaró 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lóz:aro Barboz:o 2. Rol?erto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Bonevldes 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuriiões: Quinta~feiras, âs 10:00 horas 
locat~ Sala "Ruy Barboso" -Anexo 11 -Ramais 621 e 7T6 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: T~t6nio Vilela 
Vico-ProsicMnte: Roberto Saturnino • 

Titulore.5 

1. Arnon do Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Lins 
4. Jessé Freire 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teotônio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
.(. Vicente Vuolo 

1. Jos6 Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Tancredo Neves 
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Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-~iras, às 10:30 horas 1 . Franco Montara L Nelson Carneiro 

2. Marcos Freire local: Sala do ~nexo B- Ramal 442 2. Humberto Lucena 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CEq 
{9 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmon 
Vice-President&: Ju_tahy Magalhões 

Titulares 

1. Joào Calrnon 
2. Tarso Outro 
3. Jutahy Magalhões 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1 • Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 

1. José lins 
2. Arnon de Melro 
3. Jorge Kalume 
4. Pedrci-Pedronian 

1. Marcos Freire 
2: GHvan Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE fiNANÇAS - (Cf) 

(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice·President&: Tancredo Neves 

~itulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lamento Júnior 
4. Affonso Camorgo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

~uplentes 

1. Saldanha Oerzí 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José SÕrney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

-,: -Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. lrizaro Borboza 
4. Jos6 Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonsoca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidl!lnte: Helvidio Nunes 
Více--Presidente: lenoir Vergas 

Titulares 

1. lenoir Varga10 
2. Helvídio Nunes 
3. Jessé Freire 
4. Moacyr Dalla 
S. Henrique de la Rocque 
6. Alo~io Chaves 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimu-ndo Parente 
3. Eunice Michiles 
4. Benedito Canelas 

3. Jc:tison Barreto 

Assistente: leila Leivas Ferra Costa - Roma! 497 
Reuniões: Quintas-feiras, as 11:00 horas 
local: Sala "C!ovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice·Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplemtes 

1. lui:: Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Mogalhàes 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
lcx::al: Anexo "B"- Sala ao lado do Gab. da Sra. Senadora· 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO OE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Pntsidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Der:r:i 
3. Mendes Canele 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. João Calmon 
2. Murilo Badoró 
3 .. José Sarney 

1 . Hugo Ramos 

Assistente: Mario Thereza-MagOihóes Matta- Ramal 134 
ReUniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo Jl - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2"'-Vice•Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldonha Cerzi 
4, lomanfo JUnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedr9ssian 
3. • Henrique de La Rocuque 
4. Josó Guiomard 
S. luiz Cava/conte 
6. 
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L Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Frano::o 3. leite Chaves·· 

4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento J.Unior 1 . Saldanha Oer:r:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

A~s.istente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Bencvides 

Titulares Suplentes 

l. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José G~iomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mouro Benevides 1. Cunha lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos do Fonseo::a Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl. - {CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2 Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
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1. Orestes Quércia 
Suplentes 

1. 'Evandro Carreira 
Titukarcs 

2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lázaro Barbozo 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P6rto 
Assistente: Leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497 2. VIcente Vuolo 2. Lomanto JUnior 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9,30 horas 3. Pedro Pedrosslan 3. Alberto Silva 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 4. Affonso Comargo 

COMISSÀÓ DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS P0BUCAS - (CT) 

(7 m111mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presldento: Vicente Vuolo 

1. EVãndro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leito Leivas Forro Costa - Ramal .497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Ar'lexo 11 -

Ramais621 e716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Maio de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Caminões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
iocal: Anexo 11 - Térreo 
Tel~fone: 225-8505 - Ramal 303 
l) Comissões Temporários paro Projetas do Congresso Nodo· 
ool 

2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Espedai!S e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90 dó 
Reç~imento Comum) 

Assistentei de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes...,.. 
Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal 598; Mauro lo• 
pes de Sá - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓV.IS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÀCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEOA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÀCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. CARLOS IO,OO 
Ramais-621 e716 RUY BARBOSA C.D.F. LEOA 

CLÓVIS BEVILÀCQUA 
Ramais-621 e716 

C.C.J. Ramal-623 DANIEL 
RUY BARBOSA 

10,30 C. S. 
Ramais- 621 e 716 LÊDA 10,00 

C .A RUY BARBOSA 
SÉRGIO Ramais- 621 e 716 CLÓVIS Bi:VILÀCQUA 11,00 C.L.S. 

Ramal-623 
LEI LA 

ANEXO "B" FRANCISCO 
10,30 C.E. 

Ramais-621 e716 CLÓVIS BEVILÀCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 
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ANO XXXV- N• 042 QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1980 BRASILIA-DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 53• SESSÃO, EM 1 DÉ MAIO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 80/80, de autoria do Sr. Senador Ber
nardino Viana, que dispõe sobre a concessão de visto de permanência ao 
estrangeiro que tenha ingressado no País atê o dia 15 de novembro de 
1979, através da suspensão de eficácia do Decreto-lei n• 941, de 13 de ou
tubro de 1969. 

-Projeto de Lei do Senado n' 81/80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dâ nova redação a dispositivo do Decreto-lei n,., 594, de 
27 de rllaio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal. 

- ProjetO de Lei do Senado n9 82f80y de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que revoga o art. 59 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 
1978. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Centenário de falecimento 
de Duque de Caxias. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Centenário de nascimento do 
Dr. Almachio Diniz. 

SENADOR BERNARDINO VIANA -Apelo às autoridades que es
pecífica. em favor dos pecuaristas do Estado do Piauí, em face da estiagem 
que se verifica naquele Estado. 

SENA DOR MARCOS FREIRE -Insuficiência dos recursos aloca
dos ao FINOR, para o exercício de 1980. 

SENA DOR EVANDRO CARREIRA -Considerações sobre a greve 
dos metalúrgicos na região do ABC paulista. Solicitando providências da 
Mesa do Senado, no sentido de que sejam apurados os incidentes verifica~ 
dos entre parlamentares e policiais na Cidade de São Bernardo-SP. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Justificando proposta que enca
minha à Mesa, para a realização. pela Comissão de Educação e Cultura, 
de seminârio sobre "O Negro no Brasil atual", de duração de cinco dias, 
com temârio que específica. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N• 130/80, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 2, de 
1980. 

- N• 131/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, de ho
menagens de pesar pelo falecimento do ex~Deputado Federal Bivar 
Olintho. Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de sua vo
tação o Sr. Senador HumPerto Lucena, tendo o Sr. Presidente se associa
do às homenagens prestadas. 

1.2.4 - 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 

--'Projeto de Lei da Câmara n' 170/74 (n' 1.254/73, na Casa de ori
gem). que dispõe sobre a profissão de motorista de tâxi, e dã outras provi
dências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Requerimento n• 71/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"A Devolução da Espada de Lopez", do Senador Jarbas Passarinho, 
publicado no Correio Braziliense. de 13 de abril de 1980. Aprovado. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 51. de 
1976 (n' 1.214f75, na Casa de origem), que dispõe sobre a fabricação de 
detergentes não~biodegradãveis, nas condições que especifica, e dâ outras 
providências. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Depu· 
tados. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 31/79 (n' 2.153/76, na Casa de ori
gem), que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, apro· 
vada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1' de maio de 1943. Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 1/80 (n' 2.017/79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a 
doação do terreno que menciona, situado no Município de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado. À Sanção. 

-Projeto de Resolução n• 48/79, de autoria do Sr. Senador Hum
berto Lucena, que altera o art. 440 do Regimento Interno do Senado Fe
deral. Discussão adiada para reexame da Comissão Diretora, nos termos 
do Requerimento n9 132/80, após usar da palavra no encaminhamento da 
votação o Sr. Hulnberto Lucena. 

-Projeto de Resolução n• 158(79, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar à Empresa Reflorestadora RiO Branquinho Ltda. terras públicas 
no distrito agropecuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA), para implantação de um pólo agropecuário. Aprovado com 
emenda, após usitrem da palavra os Srs. Evandro Carreira e José Lins. À 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 19/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas no distrito agropecuário da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus - SUFRAMA. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto d_e Resolução n9 20/80, que autoriza o Departamento Mu~ 
nicipal da Habitação - DEMHAB, da Cidade de Porto Alegre-RS, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 606.098.080,00 (seiscentos e 
seis milhões, noventa e oito mil e oitenta cruzeiros). Aprovado, apÓs usar 
da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. A Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 21/80, que autoriza o Governo do Estado 
do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
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30,000,000.00 (trlnta milhões de dólares), destinada a fiilanciar projetas 
integrados de produção agropecuãria. Aprovado. À promulgação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 299/79, de autoria do Sr. Senador 
Amarai Furlan, que dispõe sobre revogação do art. 240, do Código Penal, 
que cuida do crime de adultério. Aprovado, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 307(79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, estabelecendo que quando o empregador deixar de de
positar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e empregado poderá 
considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização_. (Apre
ciação prelim-inar da juridicidade.) Discussão encerrada, voltando à comis
são competente em virtude do recebimento de emenda de plenário. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

Redações finais dos Projetos de Resolução n•s 20 e 21, de 1980, apre
ciados na Ordem do Dia da presente sessão. Aprovadas, nos termos dos 
Requerimentos -n9s 133 e 134, de 1980. À promulgação. 

1.5 - DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Reparo a comentãrios feitos, 
por parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Graride do 
Sul, à posição assumida por S. Ex'- e pelo Senador Pedro Simon, quando 
da apreciaçãó, nesta Casa, de projeto de resolução relacionado com o 
!CM. 

SENADOR GIL VAN ROCHA- Defesa do regime parlamentar. 

SENADORflELSON CARNEIRO- Apelo em favor da reativação 
do trecho ferroviário entre Porciúncula e Recreio-RJ. 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Inauguração, pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, do Centro de Triagem Principal do Rio de Janei
ro. Voto do Ministro-Relator Luciano Brandão Alves de Souza sobre a 
inspeção extraordinária realizada pelo TCU, na ECT, para apurar fatos 
relacionados com o XVIII Congresso da União Postal Universal. 

SENADOR JORGE KALUME- Transcurso do "Jubileu de Dia
mante" de fundação do Rotary Internacional. Conferência Rotaria do 
Distrito 449, ocorrida recentemente em Manaus-AM. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PR0XIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 54• SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1980 

2.1 -ABERTURA 
2.1. 1 - Comunicação da Presidência 

Designação de Srs. Senadores para integrarem a Comissão Perma
nente dos Municípios, criada pela Resolução n9 132~ de 1979. 

2.2 ~ ORDEM DO DIA 
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 62, 

de 1980. pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Sr. Rodolpho Godoy de Souza Dantas, Em
baixador do Brasil junto à República Popular de Angola, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República De
mocrática de São Tomé e Príncipe. Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 
79, de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Dr. António de Pádua Ribeiro, para exercer 
o_ carg9 de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a 
Membro do Ministério Público Federal, criada pela Emenda Constitucio
nal n9 7, de 13 de abril de 1977. Apreciado em sessão secreta. 

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PR0XIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 5-5-80 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 8, de 1980 

5- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 15, de 1980-

6- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- edital de convocação de sessão plenária. 

7- ATA DE COMISSÃO 

8 - MESA DIRETORA 

9- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 53~ SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES, LOURIVAL BAPTISTA, PASSOS PÔRTO E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carrei 
ra- Jarbas Passarinho- Henrique de La Rocque- Alberto Silva- _Ber
nardino Viana -=--- H~J~ídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Marcos 
Freire- João Lúcio- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - Moacyr 
Dalla- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Tancredo Neves- Amarai 
Furlan- Franco Montoro - Orestes Quércia- Lázaro Barboza- Valdon 
Varjão -Pedro Pedr_ossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Leite 
Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptísta)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São Lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1980 

Dispõe sobre a concessão de visto de permanência ao estrangeiro 
que tenha ingressado no País até o dia 15 de novembro de 1979, atra· 
vês da suspensão de eficácia do Decreto-lei n9 941, de 13 de outubro de 
1969. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }I', Ao estrangeiro que tenha ingressado no Pais até o dia 15 de no
vembro de 1979, poderá ser concedido visto de permanência, desde que o re-

queira ao Governo Federal, por intermédio do Ministério dei. Justiça, satisfei
tas as exigências estabelecidas nesta lei e na sua regulament~ção. 

Parágrafo único. O visto de que trata este artigo terâ o carátcr previs
to no artígo 18, item I, do Decreto-lei n9 941, de 13 de outubro de 1969. 

Art. 29. Para obter o visto permanente de que trata esta lei, o estrangei
ro que pretende fixar-se definitivamente no Brasil apresentará os seguintes 
documentos, devidamente autenticados pela autoridade consular. 

I -certidão de nascimento ou equivalente; 
II - atestado de saúde e certificado de imunização, passados por autori

dade sanitária brasileira; 
III- certidão de casamento e, se for o caso, de nascimento dos filhos ou 

dependentes. 
§ 19 • Cumprida a exigência do item III deste artigo pelo c<::.beça doca

sal, dispensar-se-á a apresentação desse documento pela sua esposa, poden
do, neste caso, o processo trami~ar conjuntamente. 

§ 29. O estrangeiro cônjuge de brasileiro e sua respectiva prole ficam dis
pensados da apresentação dos documentos previstos neste artigo, devendo ser 
registrados como permanentes, comprovada aquela condição. 

Art. 39. O prazo para que o estrangeiro irregularmente domiciliado no 
País requeira os benefícios desta lei, se esgota dentro de vinte dias após a sua 
vigência, não atingindo a presente limitação os demais trâmites processuais. 

Art. 49, Apurada, a qualquer tempo, a falsidade de declarações ou de 
documentos apresentados pelo interessado, ou comprovados fatos pretéritos 
que indiquem a sua perículosidade política ou criminal, será automático o seu 
processo de expulsão do País, de ofício do Ministro da Justiça ao Presidente 
da República. 
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Art. 59. Não prejudicará o processamento ou deferimento do pedido de 
permanência, a saída do estrangeiro por prazo não superior a cento e vinte 
dias, e· ficará a concessão automaticamente sem efeito se o d_ocumento de 
identidade não for reclamado naquele prazo, a contar da publicação do defe
rimento do pedido no órgão oficial. 

Art. 69. Os reqüerimentos de permanência de que trata esta lei deverão 
ser subscritos por advogados devidimente habilitados, obtida, quando hou
ver, a concordância da entidade representativa de nacionais patrícios do re
querente: registradas no Brasil, nos termos do art. J20, ~o Decreto-lei n"'941, 
de 13 de outubro de 1969. 

Parágrafo único. A autoridade consular ou as_ entidades de que trata 
este artigo, atestarão a nacionalidade do requerente, quando o mesmo não 
dispuser de documento que a comprove, seja por extravio ou qualquer outro 
motivo. 

Art. 7'~. O Ministério da Justiça designará, com vistas à execução desta 
lei, Comissão Especia-l com- o -ObjetivO de instruir os processos de permanên
cia, dando-lhes condições para a apreciação e a decisão final naquela Secreta
ria de Estado. 

Art. 89. A presente Lei será regulamentada dentro do prazo de sessenta 
dias a contar da data de sua publicação, podendo-se adotar, na sua regula
mentação, os dispositivos peffiõentes da legislação de estrangeiros em vigor, 
acauteladores da segurança e do desenvolvimento nacionais. 

Art. 99, A vigência desta Lei durará cento e vinte dias, suspendendo-se, 
nesse período, a eficácia dos dispositivos do Decreto-lei fl9 941, de 13 de ou
tubro de 1969, e legislação pertinente que com ela conflítarem. 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

J ustificacão 

Apenas dois itens - os de números IV e V - da Constituição de 24 de 
fevereiro de 1891, tornaram possível a figura excepcional da naturalização de 
quantos estrangeiros, residindo no Brasil naquela data, manifestassem opção 
pela cidadania brasileira. Tal manifestação de liberalidade nacional, digna de 
um país imigracionista, seria repetida mais de cinqUenta anos depois em ou
tra nação do mundo, pelo Estado de Israel, na sua Declaração de Indepen-
dência. -

País de formação colonial, herdeiro do liberalismo português cujo direi
to jamais admitiu o jus albinaggi, ou seja, o confisco dos bens do alienígena 
por ocasião da sua morte, o Brasil, em 28 de janeiro de 1808, já franqueara 
seus portos a toçias as nações ãmigas, enquanto a Constituição de I 824 asse
gurava a igualdade entre nacionais e estrangeiros. 

Tal tradição permaneceu -:.m todas as nossas Vicissitudes históricas, e a 
Carta Magna em vigor declara, em seu art. I 53: 

u A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros re
sidentes no País, a inViOlabilidcide dos direitos à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade ... " 

Se entre os antigos hebreus os estrangeiros eram hostilizados (Levítico 
XIX, 9), enquanto entre os romanos figurava o aforismo hospes, hostis, tal 
radica1ismo preponderou na Europa medieval até a Revolução Francesa, que 
praticamente os a[forriou daquela condição indesejável. Hoje, países como a 
Holanda, a Espanha, o Chile, a Itália, os Estados Unidos, equipararam o es
trangeiro ao nacional. 

Vale salientar que a VI Conferência Panamericana de 1928, ratificada 
pelo Brasil em 1929, declarava, em seu artigo V: 

.. Os Estados devem reconhecer aos estrangeiros domiciliados 
ou em trânsito em seu território todas as garantias individuais que 
reconhecem em favor de seus próprios nacionais ... " 

Também o Código Bust.amente afirma, no seu artigo 1"': 

.. Os estrangeiros que Púté-ilCem a qualquer dos Estados contra
tantes gozam, no território dos demais, dos mesmos direitos civis 
que se concedem a,os nacionais." 

Hoje, esse preceito liberal se insere na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, mas decerto encontrou a sua mais eloquente afirmação no § I O 
do art. 72 da Constituição de 1891, in verbis: 

.. Em tempo de paz, qualquer pode entrar no território nacional 
e dele sair, com sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, in
dependente de passaporte." 

Tal preceito foi, no entanto, revogado com a Revisão Constitucional de 
1926, enquanto o art. 121 da Constituição de 1934 ia mais longe, condicio
nando o ingresso de imigrantes ••à garantia da integração étnica", com exigências 
de capacidade civil e física, .. não podendo. porém, a corrente imigratória 

de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o total dos 
respectivos il~cionais fixados no Brasil durante os últimos cinquenta anos'. 

Tal restrição, que copiava a Lei Johnson de 1924, dos Estados Unidos, 
cedeu lugar ao preceituado no art. 162 da Constituição de 1946: .. a seleção, 
entrada, distribuição e fixação de imigrantes ficarão sujeitas, na forma da da 
lei, às exigências do interesse Nacional". 

Pela Convenção de Havana sobre a Condição do Estrangeiro, realizada 
em 1928 e por nós adotada, "os Estados têm o Direito de Estabelecer, por 
meio de leis, as condições de entrada e residência dos estrangeiros em seus ter
ritórios". 

Tal princípio tem sido levado a extremos em vários países, que transfor
mam, pelas exigências do passaporte, os estrangeiros em verdadeiros reféns. 

Mas, como acentua Oscar Tenório (O Estatuto do Estrangeiro no Bra
sil), "o tratamento do estrangeiro decorre de cada concepção política e eco
nômica -dominante". (Se assim ê, o problema da permanência do estrangeiro 
no País, em carâter definitivo, deve atender às conveniências emergentes. Se a 
Nação precisa da colaboração de contingentes humanos procedentes de on
tros países, no seu esforço de desenvolvimento, impõe-se um tratamento mais 
ideal aos que, arrostando as proibições legais, vencendo todas as barreiras, 
ingressaram no país com vigoroso animus resídenti.) 

O certo é que, nos últimos quinze anos, fugindo a conflitos sangrentos 
em seus países- como as Nações Árabes~ o Vietnam, a Coréia, a China, o 
Chile, as fronteiras israelenses - dezenas de pessoas procuraram -o Brasil, aqui 
ingressando por vezes, pelas fronteiras terrestres, não podendo, no entanto, 
regularizar s_ua situaçãO, por não terem passaporte. 

Alguns eram perseguidos politicamente, outros, apenas incapacitados de 
subsistêncfa econômica em suas pátrias, embora tenham condições fisicas e 
morais, além de regular formação técnica, para colaborar no desenvolvimen~ 
to brasileiro. 

Localizando-se principalmente nos grandes centros urbanos, onde lhes 
pareceria mais fãcil encontrar emprego e escapar à vigilância da fiscalização 
de estrangeiros, esses verdadeiros "párias da cidadania" vivem sofrendo per
tinaz perseguição de alguns chantagistas, funcionários ou não do Estado, que 
lhes arrancam hcontribuições", para não denunciar sua situação irregular, or 
não disporem de visto de permanência no País. 

O que eles desejam é, pUTa e simplesmente, a participação legal em nossa 
vida económica, decerto com algumas limitações aos seus direitos privados e 
sem direitos cívicos ou políticos. Desejam, produzir, pagar impostos, consti~ 
tuir família, educar os filhos, gozando daqueles direitos fundamentais da pes
soa humana. Não querem ser tratados como párias, nem como réprobos ou 
marginais, senão encontrar campo em que possam contribuir para o desen
volvimento brasileiro. 

Conquistando o direito de permanência, se, por acaso, se mostrarem re
fratários às nossas leis, poderão ser expulsos ou extraditados, no primeiro ca
so~ em atenção à órdem interna do Estado, no segundo, tendo em vista a coo
peração internacional contra o crime. 

Feitas essas considerações preliminares, tanto em torno no direito dos 
afienígenas como da sua pragmática no brasil, devemos salientar que a pre
sença de residentes ilegais no País não é fenômeno apenas brasileiro. 

Recentemente, o Presidente Jirnmy Cªrter qualificou esse problema de 
"qe!icado" nos _Estados Unidos, propondo, no dia 4 de agosto, a concessão 
dacidadania a todos os que chegaram ao País antes do dia 19 de janeiro de 
1970, concedendo·se permissão de trabalho, por cinco anos, aos que ali in
gressaram nos últimos sete anos . 

Portanto, mais do que o visto permanente, a naturalização e, no mínimo, 
a permissão qCHnqüenal de trabalho. 

Na oportunidade, salientou o Presidente dos Estados Unidos que .. so
mente uma terça parte dos imigran.tes ilegais são detectados pelas autoridades 
e que, só no ano passado, 875 mil foram presos" . 

Ali, há prisões; aqui, existe o pior, ou seja, alguns vivendo da vigilância 
exercida sobre os estrangeiros que ingressaram ilegalmente no País, tomando
lhes dinheiro. 

Se nos Estados Unidos hâ doze milhões de residentes ilegais, considera
das as proporções, no Brasil haveria, no mínimo, uns dois milhões. 

A generosa proposta de Carter não satisfez o Deputado Californiano 
Edgard Goubal, que seustentou a COt;J.cessão do pleno estado legal, a todos os 
estrangeiros que vivem ilegalmente no País de forma contínua antes de 1977, 
no "pleno estatal legai". 

Firialmente, chegou-se a uma proposição comum: os estrangeiros que vi
vem de forma contínua nos Estados Unidos, desde antes de 1970, poderiam 
solicitar visto de residentes permanentes e, depois de cinco anos, estariam em 
condições de solicitar a cidadania norte-americana. 
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Vemos, assim, que a nossa proposição não apenas tem assento na tra
dição constituciOnal brasileira- principalmente a partir de 1891- como se 
reveste de cautelas suficientes, para que a licença não permita abusos, anulá
vel a concessão a qualquer tempo, se demonstrada má fé pelo concessionário 
do visto de permanência, ao requerê-lo. 

Não temos, realmente, preconceitos chauvinistas, mas as restrições legais 
respondem, antes de tudo, a pressupostos da segurança nacional e à necessi
dade de defesa dos nossos interesses econômicos. Tanto isso é verdade qú.e 
cerca de seis mil estrangeiros estudam em universidades brasileiras, e, em 
1977, o Itamarati lhes ofereceu mais de duas mil vagas, incluídas aquelas des
tinadas a cursos de pós-graduação. Vale relembrar que os últimos acordos 
culturais firmados pelo Brasil, com vistas a essa- troCa de experiência ürfiVetsi
tária, procuram os países sul-americanos e afrLcanos, salientando-se que os 
candidatos não fazem muita questão de escolher o curso, manifestando que 
querem .. estudar no Brasil". 

Já é tempo de respondermos a essa confiança com um retorno, por cento 
e vinte dias apenas, ao liberalismo que tanto nos engrandeceu, a partir da 1' 
Constituição da República. Somos um País imigracionista. Precisamos da co
laboração alienígena bem iptencionada para o nosso desenvolvimento. Ain
da, dispomos dos imensos espaços vazios que motivaram a nossa política imi-
gratória. . 

Neste particular, cabe salientar que milhares desses estrangeiros no Bra
sil, obtida a permanência no País, poderiam ser carreados para a atividáde 
agrícola, inclusive sob a orientação do INCRA. na consecução da política de 
colonização daquela Autarquia vinculada ao Ministério- da Agricultura. 

Assim, a grande regularização que propomos é uma repetição, erh escala 
bem modesta, da grande naturalização de 1891 e, pelas cautelas do projeto, 
nenhum perigo oferece à segurança individual dos cidadãos e muito menos à 
segurança nacional. 

Saliente-se, desde logo, que não propomos a revogação de nenhum dis
positivo da legislação de estrangeiros em vigor: pura e sii.nplesmente suspen
demos sua eficácia -i:iOT 120 dias, a fim de que se regule a situação dos que aqui 
ingressaram ilegalmente nos últimos anos. 

A matéria é da competência da União (art. 8v, item XVII, p, da Consti
tuição) e não se prevê nem exclusividade nem competência de iniciativa do 
Presidente da República (arts. 57 e 81). Assim, clara a constitucionalidade do 
presente projeto, com a competência concorrente no caso, prevista, constitu
cionalmente (art. 43), como atribuição do Congresso Nacional para dispor 
sobre todas as matérias de competência da União. 

No art. 19, prevê-se a concessão do visto, em carãter permanente, aos es
trangeiros, observada a competência legalmente prevista no Ministério da 
Justiça. 

Jã no art. 29, fica esclarecido que esse visto permanente beneficia o es
trangeiro irregularmente domiciliado no Brasil (nos últimos quinze anos), 
reduzindo-se ao mínimo, somente no período excepcional de cento e vinte' 
dias, as exigênciaS- burocráticas: certidão de nascimento, atestado de saúde, 
certificado de imunização e, eventualmente, certidão de casamento, previsto 
o requerimento conjunto, quando se trate de casal (parágrafo único do art. 
2'). 

Fica esclarecido, no art. 39, que o benefício legal proposto dura tento e 
vinte dias e, decorrido esse tempo, os processos continuam, mas cessa o direi
to de petição. 

O art. 49 configura o mínimo de cautela que se deve ter a respeito da qua
lificação moral do estrangeiro que pretende viver permanentemente no Brasil: 
no caso de falsidade documental ou de falsa declaração, ou diante da com
provação de tratar-se de elemento indesejável à sociedade brasileira, será, 
mesmo concedido o visto de permanência automático o seu processo de ex
pulsão, mediante ofício do Ministro da Justiça, solicitando o competente de
creto do Presidente da República. 

O texto se refere, evidentemente, à vida pregressa do estrangeiro em 
questão; nos demais casos, se a periculosida:de social, criminal ou política se 
manifestar depois da sua residência no Brasil, aplica·se a legislação em vigor 
que, apenas para o fato da concessão do visto permanente aos imigrantes irre
gulares, tem a sua eficãcia suspensa, não se revogando a legislação em vigor, 
que reassumirá seu amplo império, decorrido cento e vinte dias da aplicação 
da nova lei. 

O art. 59 somente aplica preceitos que se encontram no texto do Decreto
lei 941, de 13 de outubro de 1969, reafirmando sua eficácia. 

No que se refere ao art. 69, assinale-se que muitas vezes o estrangeiro não 
tenta regularizar a sua "permanência no País por falta de documentos de iden
tidade, em alguns casos porque, nos pequenos burgos e humildes vilas de ori
gem, não havia autoridade que promovesse o registro de nascimento, em ou
tros, por se terem extraviado as respectivas certidões, muito dificil e onerosa a 
expedição de rogatória para a obtenção de uma nova via. 

Daí a previsão contida no parágrafo único do art. &, cujo caput exige, 
como é da nossa sistemática positiva, que o requerimento se faça por intermé
dio de advogado devidamente habilitado, evitando-se acúmulo de serviço nas 
repartições encarregadas do setor, por deficiência na instrução do processo~ 
se confiada a leigos. 

Havendo entidade representativa de interesse de nacionais concidadãos 
do requerente, desde que convenientemente registrada no Brasil, nos termos 
da legislação vigente, deve ser ouvida pelo seu advogado, a fim de que se ma
nifeste sobre o pedido, evitando-se, por esse meio, a concessão de permanên
cia a estrangeiros indesejáveis. 

Quanto às autoridades consulares, convém recordar que muitos dos es
trangeiros com permanência irregular no País são oriundos de nações com 
quem não mantemos relações diplomáticas, ou de outras cujo regime impõe 
restrições à imigração ou pretende estender uma vigilância excessiva sobre os 
nacionais residentes fora do respectivo país. O Ministério das Relações Exte
riores, se necessário, poderá ser ouvido no sentido de harmonizar situações 
como a dos Chineses oriundos da China Nacionalista, com a qual o Brasil 
não mantém relações diplomáticas. AdemaiS, nesses casos, não se olvidaria os
princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual 
o Brasil é firmatório. 

Art. 79 Tendo em vista a necessária descentralização do processamento 
dos pedidos de permanência, bem como a existência de milhares de interessa
dos, a providência exarada no art. 79 se impo~. para a obtenção de exigível ce
leridade do exame e decisão desses processos. 

Cumpre lembrar que o problema da economia processual na órbita ad
ministrativa se tornou tão premente, a ponto de o Governo ter instituído, re
centemente, um Ministério Extraordinário, incumbido de agilizar a adminis
tração pública pela desburocratização. 

Quanto ao art. 89, apenas revela que a proposição não é auto-aplicãvel, 
dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo, a quem incumbirá 
adotar os preceitos da legislação substantiva e adjetiva em vigor, não confli
tantes com as determinações do Projeto, pois, no caso da sua sanção, terão, 
após cento e vinte dias, sua eficâcia suspensa. 

Se obtida a aprovação do Congresso Nacional e a sanção presidencial, o 
presente projeto oferecerá ao Governo eficiente instruniento para, em cento e 
vinte dias, resolver o problema- '"insolúvel", com as restrições da legislação 
em vigor - dos estrangeiros que ingressaram irregularmente no Brasil, nos 
últimos quinze anos, em vista de inegáveis pressões demográficas, políticas e 
econômicas, muitos deles colaborando eficientemente em nosso desenvolvi
mento, embora sofrendo coações, não raro, daqueles que se locupletam deso
nestamente da sua permanência irregular no País. 

Além dos seus fins humanísticos, ademais do seu alcance econômico, in
questionavelmente vantajoso para o Brasil, o presente projeto ê altamente 
moralizador e perfeitamente adequado à situação fãtica existente no País. Por 
certo, contará com a simpatia e a compreensão do Congresso Nacional, alêm 
de constituir-se em valioso instrumento legal oferecido ao alvedrio do Poder 
Executivo, a quem compete a sua aplicação. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Bernardino Viana. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 941, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969 

Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, e dá outras 
providências. 

Art. 18. O visto permanente, a ser concedido ao estrangeiro que pre· 
tenda fixar-se definitivamente no Brasil, serã: 

I- comum, para o que espontaneamente o requeira; 
II -especial, para o que venha sob o regime de imigração dirigida. 

Art. 120. ~lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, re
ligiosos, recreativos, beneficentes ou de assistência; filiar-se a clubes sociais e 
desportivos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como parti
cipar de reunião comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de sig
nificação patriótica. 

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo, se constituí
das de mais da metade de associados estrangeiros, somente poderão funcio· 
nar mediante prévia autorização do Ministro da Justiça. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 81, DE 1980 

Dá nova reda(:ào a dispositivo do Decreto-lei n9 :594, de 27 de 
maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' Dê-se à letra b do art. 3• do Decreto-lei n• 594, de 27 de maio de 
1969, a seguinte redação: 

"Art. 3• 

b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e 
atividades esportivas, dos quais pelo menos a metade serâ obriga to~ 
riamente aplicada no desporto amador." 

Art. 29 O Pode -Executivo, Ouvido o cOnselho Nacional de Desportos, 
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O desporto amador, em nosso País, encontra-se relegado ao mais total 
abandono, e ainda existe graças aos notáveis esforços de alguns abnegados, 
que em prejuízo de seus interesses pessoais, dedicam-se à causa do esporte. 

Em verdade, as agremiações esportivas amadoras se defrontam, em sua 
quase totalidade, com gravíssimos pià6JeiriaS Jiitanceiros, o que vem prejudi
cando acentuadamente a comunidade e, em especial, os jovens. 

Temos para nós, por cons-eguinte, qi.Jc: ao Poder Público compete prestar 
assistência ao desporto amador brasileiro, que está a atravessar séria crise 
econômico~financeira. 

Para não onerar o Erário Público, temos para nós que a solução ideal 
para o problema seria a preconizada na proposição, com a destinação de par~ 
te dos recursos da Loteria Esportiva Federal, que devem ser aplicados em 
programas de educação fisica e atividades esportivas, no desporto amador. 

Temos plena convicção de que com esses novos recursos o desporto ama~ 
dor neste País será revitalizado, o que reverterá em beneficio de toda a coleti~ 
vidade e da própria Nação. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Nelson Carneiro_ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 594, DE 27 DE MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. 

Art. 39 A renda líquida obtida com a exploração da Loteria Esportiva 
Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, 
educacional e aprimoramento flsico, e serâ distribuída de acordo com progra~ 
mação expedida pelo Poder Executivo, observadas as seguintes taxas: 

b) 30% (trinta por cento) para piogl-am.as dê e4~caçã0 fisicà e ativid.ades. 

-~- . 

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82; DE 1980 

Revoga o art. 5• da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica revogado o art. 59- da Lei n'i' 6.620, de 17 de dezembro de 

1978, que .. define os crimes contra a segurança nacional". 
Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Impõe-se expungir 'da vigente lei da segurança nacional o dispositiv6 
mencionado no projeto, pelas razões seguintes: 

O art. 5• da Lei n• 6.620/78 ó desnecessãrio e injurídica. 
Ao proferir qualquer sentença criminal, hâ dois elementos básicos que o 

juiz tem de considerar, antes de mais nada, seja o deJito de que natureza for: a 
materialidade e a autoria. 

Houve realmente o crime? 13 a primeira pergunta que a sentença tem de 
responder, porque, em caso de negativa, não hã deliqílente a punir. 

Foi o acusado o autor do delito penal? !;: a segunda questão posta diante 
do Julgador, porque, não provada a autoria, não pode o acusado ser conde-

nado, pois, ao definir os direitos e garantias individuais, a Constituição diz 
que "nenhuma pena passará da pessoa do delinqUente" (ar!. 153, § 13). 

Portanto, quando se tratar de crime contra a segurança nacional, a prí· 
meira c_oisa que o julgador terá que fazer é verificar se houve realmente in~ 
fração do dispositivo legal, que protege a segurança nacional. Não pode o 
juíz ampliar o conceito do delito contido na conceituação leg~I, que foi feita, 
precisamente, tendo em vista aqueles conceitos básicos previstos no preâmbu
lo ou ementa da lei. 

Assim sendo, o disposto no art. 59 é perfeitamente inútil e, até, injurídí
co, impondo-se a sua eliminação. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a 
sistemática par_a_ o seu processo e julgamento e dá outras providEncias 

• ••• o ••••• -~ • .- ;- .- •• :;---•• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 59 Na aplicação desta Lei o Juiz, ou Tribunal, deverá inspirar-se 
nos conceitos básicos da Segurança Nacional definidos nos artigos anteriores. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio~ 
na/.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os projetos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a pa~avra ao nobre Senador Ju~ahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cem anos atrás, a 7 de maio de 1880, falecia no Rio de Janeiro, com pou
co mais de setenta anos, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Fi
lho de militar, seguiu a carreira das armas, ele que, aos cinco anos, entrava 
para o Exército e aos dezoito já era Alferes. MiJitar por vocação, sempre sen· 
tiu a força como o pior instrumento para a fraternidade humana. Esteve na 
guerra para defender a soberania nacional, lutou contra irmãos para preser
var a unidade da Pãtria. 

A carreira de Caxias foi uma carreira brilhante e ascendeu aos mais altos 
postos da sua arma, então em formação, por merecimento. Mas se tinha forte 
a vocação militar, a política no bom sentido sempre o atraiu, ou a ela foi ar
rastado. Não a política da conquista de posições, mas a política do entendi~ 
mento entre brasileiros, do bem comum. Daí as missões que o Imperador lhe 
dava, para pacificar as províncias em conflito. e. que, para Caxias, o êxito es
taria sempre no entendimento e na compreensão. Nunca chegou a uma 
província para esmagar, com mão de fCrro, as forças sublevadas, antes dis~ 
posto a dialogar, a mostrar que só hâ uma coisa perene que é a Pátria, e por 
cuja perenidade todos temos que lutar. Ao chegar no Maranhão para enfren
tar a "rebelião dos balaios", disse que fazia questão de ignorar quais os parti
dos exi.$tentes; é que só via brasileiros, desavindos embora, mas todos, no 
íntimo, preocupados com o-futuro da Pátria. E pacificou os maranhenses sem 
ter necessidade de usar a força, o que lhe valeu a nomeação para Governador 
da Província. 

Pacificado o Maranhão, surgiam focos de insatisfação em São Paulo e 
Minas Gerais, estimuladOS-por FCijó e Teófilo Otoni. O Governo chama Ca~ 
xias para vencer a oposição que se desencadeava com a crise da maioridade. 
Feüó tinha sido seu amigo; defendera-o mesmo, quando em posição delicada 
no governo. Lima e Silva só via, porém, o in"teresse nacional, o que não com
preendia o padre, que chegou a dizer: 

"Quem diria que em qualquer tempo o Sr. Luiz Alves de Lima 
e Silva seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais são as Coisas 
deste mundo!. .. " 

Caxias, porém, era um escrávo das ordens recebidas, embora sempre as 
executasse dentro da sua formação moral. E replicou: 

.. Quando pensaria eu, em algum tempo, que teria usar da força 
para chamar à ordem o Sr. Diogo Antonio Feijó? São as coisas des
te mundo! ... " 

E pacificou São Paulo e passou à província de Minas Gerais, que pacifi
caria também. Sua ação foi de tal modo a serviço da Pátria que o povo paulis
ta o elegeria deputado. Por esse tempo, porém, vinha~se arrastando a chama
da .. Guerra dos Farrapos". O Governo o nomeou Comandante das tropas 
governistas e, a seguir, Presidente da Província. Sua missão seria mais difícil 
que no Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. Não eram apenas desentendi
mentos, mas guerra mesmo, com tropas regulares em ação de um Jado e de. 



1420 Quinta~feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !!) Maio de 1980 

outro. Havia anarquia na região, que o obrigou a retardar o golpe decisivo 
contra os rebeldes. Impunha-se, porém, o esclarecimento: teria que ser desa
nuviado o ambiente. Modificando porém a organização das forças sob o seu 
comando e esclarecendo, Caxias chegou à vitória. Numa das suas procla:, 
mações contra os rebeldes da "'República de Piratini", exortou-os: 

uAbracemo-nos e. unamo-nos para marchar, não peito a peito, 
mas ombro a ombro, em defesa da Pátria, que é a nosSa mãe co
mum." 

E ficaram todos ombro a ombro, graças à ação conciliadora de Caxias. 
Amorteciam~se as insatisfações, mas a Nação estava às voltas com o perigo 
externo. O ditador Rosas ameaçava o Brasil, e Lima e Silva se pôs em campo, 
na defesa da soberania nacíonal. Saiu vitorioso e seria feito Presidente do 
Conselho de Ministros. Nova guerra, porém, nos ameaçava. Desta vez era 
Solano Lopes. E Caxias deixou o Ministério e foi lutar.~ feito o Comandante 
em Chefe dos Exércitos aliados, de brasileiros, uruguaios e argentinos. Os 
aliados impressionavam-se com a sua maneira de conduzir a guerra; os inimi
gos alarmavam-se com a sua determinação. Em momento de dificuldades to
mou a frente do seu exército e gritou: "'sigam-me os que forem brasileiros". E 
todos os seguiram. E o inimigo foi vencido. Caxias reto-rnou debaixo da con
sagração nacional, já velho e doente, mas não deixou de agir. É feito nova
mente Presidente do Cons-elho de Ministros. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador Jutahy Magalhães, per-
mite um aparte? --

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Queria apenas associar-me a 
V. Ex• pelo pronunciamento que faz, exaltando a personalidade e os feitos do 
eminente Patrono do Exército Brasileiro. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Bernardino Viana. 

Srs. Senadores: 
Lima e Silva não foi, porém, apenas o militar, mas um político no me~ 

lhor sentido. Foi senador do Império, onde teve assento ao lado do seu pai, 
que lhe ponderou que o coleguismo não abafaria o poder paterno. E Caxias 
sorriu. O velho Senador o conhecia e o respeitava, tanto quanto o amava. Um 
dia, a oposição se voltou contra o seu governo. Um correligionãrio conside
rou injuriosas as críticas formuladas, mas Caxias, que se encontrava presente, 
corrigiu de pronto: 

- Injuriosas, não:· Não sou capaz de receber injúria de ninguém. 
Lima e Silva respeitava o adversário e exigia respeito. Sua formação polí

tica não ia an ponto de o tornar agressivo; cingía~se a exigir respeito à lei. De~ 
clarou, certa feita:· -

uEntendo que presente o País quer, sobretudo, a rigorosa ob~ 
servância da ConstitUição e das Leis." 

A velha recomendação de Ruy, posterior, de que fora da lei não há sal· 
vação. A formação democrática do Exército que o faria seu patrono. Este 
exército que é o povo em armas, quando hâ necessidade de empenhâ·las. 
Exército que é constituído por homens saídos da classe média brasileira, ho
mens saídos do meio do povo. Exército que se preocupa com a defesa da so
berania nacional e com a preservação das instituições democráticas. Soldados 
que, por baixo da túnica, têm o paletó de civil. Soldado que é contra a guerra 
e só a aceita, como Caxias, quando em perigo a soberania nacional. 

O Exército de Caxias, Srs. Senadores, continua o mesmo. Fiel à causa 
democrática, zeloso pelas instituições, servidor da Constituição. 

Sr. Presidente: cem anos atrás falecia Luiz Alves de Lima e Silva, o Du
que de Caxias. O pacificador. O construtor da unidade nacional. O exemplo e 
o modelo maior com que contamos. E não só os militares de que é patrono; 
também nós civis, que somos soldados desmobilizados. E prontos todos ao 
chamamento da Nação; fiéiS tOdos às lições do-Patrono do Exército. 

Mais que nunca, Sr. Presidente, as lições do pacificador, têm que estar 
presentes. Vivemos uma hora de dificuldades e desencontros. Avolumam-se 
as dificuldades, para a ação governamental e para o viver do povo. ~ momen
to assirri de união de esforços. Temos que buscar a paz, que Caxias conquis
tou em vários pontos. A paz, ·propiciadora do trabalho. Não hâ lugar, nesta 
hora, para pequenos desentendimentos. Não se pensa em negar, aos brasileiw 
ros. o direito de criticar; mas uma crítica construtiva. Não é hora de ódio, 
nem há lugar para a sua semeadura. A anistia que se fez, representou o apa
gar do passado. Pensemos no futuro, construindo-o deste presente difícil. A 
voz de Caxias, se estivesse vivo, não seria outra senão em favor da pacificação 
nacional. Ele continuaria o grande pacificador. E sua voz tem qUe ser ouvida 
por militares e civis, por paisanos e soldados. Ele é o patrono de todos nós. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte dis
curso~)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã precisamente urri século, na velha Cidade de Salvador, nascia Alma
chio Diniz. Tive a v-entura de conhecê-lo pessoalmente, e de merecer a honra 
de sua amizade. E quantos acompanham a evolução do direito em nosso País 
não esquecerão jamais as lições do mestre emérito, que em 1904 conquistava 
um lugar no corpo docente da Faculdade de Direito de nossa terra, como 
professor de Filosofia do Direito, depois de brilhante concurso, que jã o con
sagrava muito mo-ço entre as figuras exponenciais das letras jurídicas. 
Transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde haveria de morar até que a mar~ 
te o colhesse inesperadamente aos 2 de maio de 1937, conquistou a cátedra do 
Direito Civil, em outro ruidoso concurso, a que concorreram Martinho Garw 
cez, Artur Cumplido de Sant'Ana, Gusmão Lima e Benjamin Aristides. 
Membro da Academia Bahiana de Letras, de que foi Presidente de Honra, e 
da Academia Carioca de Letras, Almachio Diniz deixou uma numerosa e bri
lhante contribuição às letras pátrias, no campo da ficção. Como bem disse 
Heitor Moniz, Almachio "não foi, apenas, um dos mais produtivos autores 
do Brasil. Seus trabalhos, desde os volumes de literatura até os tratados de 
Direito, afirmam uma personalidade que já nasceu dotada pela natureza e 
soube corresponder a essa felicidade, aprimorando incessantemente os seus 
conhecimentos e a sua inspiração". 

Junto a estas palavras de homenagem à memória ~o eminente brasileiro 
seus dados biográficos, a fim de que sirvam de roteiro aos que, manuseando 
os Anais desta Casa, quiserem acompanhar sua trajetória luminosa por este 
mundo. 

Ao ensejo de sua morte, vários oradores, dos de maior relevo na vida 
política e intelectual do País, ocuparam a tribuna da Câmara dos Deputados 
para lamentar tão grande perda. Os depoimentos então prestados são o senti
do preito da Nação a quem tanto procurou servi~la. 

Desejo, entretanto, Sr. Presidente, que essa homenagem, que sei de todo 
o Senado Federal, chegue a Zolachio Diniz e aos demais descendentes do 
emérito jurista e homem de letras, cujo centenãrio de nascimento hoje trans
corre. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a oportunidade de ter feito esta comu
nicação. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CAR
NEIRO EM SEU DISCURSO: 

RESUMO BIOGRÁFICO 

Almachio Diniz Gonsalves, ou Almacbio Diniz como se assinava, filho 
do farmacêutico Adolpho Diniz Gonsalves c: D. Maria Rosa Guimarães Di
ni~ nasceu a 7 de maio de 1880, na cidade do Salvador, capital do Estado da 
Bahia, na casa n9 105, à rua das Mercês, freguesia da Vitória. 

Fez os primeiros exames preparatórios em 1892, terminando-os em 1894, 
com aprovações plenas e distintas. Matriculou-se na Faculdade de Direito 
deste Estado, em março de 1895. Aí fez o curso de bacharel em ciências jurídi
cas e sociais, obtendo distinções do segundo ao quinto ano. Em 16 de de
zembro de 1899 recebeu o grau e aplicou~se à carreira de advogado. Desde 
essa época dedicou-se também ao jornalismo. 

Em março de 1903 submeteu~se às provas de um concurso na Faculdade 
Livre de Direito da Bahia, concorrendo com o Cons. Ponciano Ferreira de 
Oliveira e conseguindo ser aprovado, igualmente por unanimidade de votos, 
sendo, no entanto, preferido o Cons. Ponciano pela idade e posição. Em 
1904, porém, em virtude dt:sse brilhante concurso, foi Almachio nomeado 
professor substituto da referida Faculdade, ocupando pouco depois, definiti~ 
vamente corno catedrático, a cadeira de Filosofia do Direito. 

Candidatou-se por quatro vezes às vagas na Academia Brasileira deLe~ 
tras, respectivamente, dos acadêmicos então falecidos. - Euclides da Cunha, 
Araripe Júnior, Aluiso Azevedo e Silvio Romero. Nas vézes que se candida~ 
tou foi honrado, destacadamente, pelos votos dos acadêmicos Ruy Barbosa, 
Clóvis Bevilacqua, Coelho Neto, Rodrigo Otãvio, Silvio Romero, Garcia Re
dondo, Vicente de Carvalho, Medeiros de Albuquerque, Afonso Celso, Al
berto de Oliveira, Artur Orlando, Oliveira Lima, Magalhães Azeredo e ou
tros não menos ilustres, o que "equivale a uma portentosa consagração". 

Em 15 de janeiro de 1915 transferiu a sua residência para o Rio de Janei
ro, onde, a 27 do mesmo mês, conseguiu, em virtude de brilhante e judiciosa 
argumentação, uma decisiva vitória de um "Habeas~corpus", por unanimida
de de votos, a favor do prefeito da cidade do Salvador, na Bahia. 

No Rio de Janeiro, em 1918, submeteu-se a concurso na Faculdade Livre 
de Direito. para a cadeira de Direito Civil, sendo seus concorrentes os Drs. 
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Martinho Garcez, Artur Cumplido de Sant'Anã, -GUSITiãO Lima e Benjamim 
Aristides. obtendo Almachio o primeiro lugar na classificação. 

Almachio Diniz era membro do Instituto da Ordem dos Advogados, da 
Academia Baiana de Letras, da qual era também Presidente de Honra, da 
Academia Carioca de Letras, docente livre de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Umversidade do Rio de Janeiro e um dos fundadores da "Facul
dade Teixeira de Freitas", em Niterói. 

A Bibliografia que se segue exprime, de certa forma, á admirável produ
tividade de Almachio Diniz, nas ciências, nas letras e como juriscOnsulto, 
"quiçá o maior poHgrafo brasileiro". 

Extinguiu-se Almachio no dia 2 de maio de 1937, às 7 horas e 25 minu
tos, no seio da sua família desolada, aos 56 anos de idade, porquanto faria 57 
no dia 7 do mesmo mês, assistindo os seus úftimõs sinais de vida pelos seus 
dois irmãos, Alberico e Alpheu e por seu filho Zolachio. Ao descer à sepultu
ra o corpo de Almachio, no Cemitério São João Batista, usaram da palavra, 
proferindo comoventes alocuções, expressivamente pesarosas, os Drs. Afon
so Costa, pela Academia Carioca de Letras, Evaristo de Morais·, em nome 
dos Advoiactos, Rafael Pinheiro, em nome da Bahia, La-Fayette Côrtes, As
tério de Campos, Othon Costa e o Sr. João Batista do Espírito Santo Pingô. 
Em sinal de condolência, no dia 7 de maio, na Câmara Federal, usaram da 
palavra e requereram votos de pesar na ata, com expressivas referências nobi
litantes, Otávio Mangabeira, J. J. Seabra, Pedro Lago, Pedro Calmon, Luiz 
Viana, Acurcio Torres, Caldeira Alvarenga, Agenor Monte, Homero Pires, 
Tompson Flores Neto, Sampaio Correia, Prisco -ParaíSO, Ariur Lavigne, Ed
gar Santos, Salgado Filho, Gomes Ferraz, Diniz Júnior, Barreto Pil'l:to, Va
lente de Lima, Clementino Viotti, Xavier de Oliveira, ArrUda Câmara. Lou
renço Baeta Neves, Amando Fontes, Deodato Maia, Artur Neiva e muitos 
outros igualmente dignos representantes do povo. 

Com a devida vênia, como fecho deste resumo biográfico, transcrevemos 
as apreciações psicológicas, da autoria do ilustre intelectual da Academia Ca
rioca de Letras, Dr. Heitor Muníz, publicadas no jornai"A Noite", do Rio, 8 
de maio: -

·~Aimachio Diniz, que morreu inesperadamente esta semana, 
quando ainda alguns dias antes era visto forte e alegre, com aquela 
fé e aquele entusiasmo que nunca o abandonaram, foi sobretudo 
uma grande têmpera de lutador. 

Num país em que o ideal de toda gente é a burocracia, Alma
chio Diniz, que teve amigos governadores. ministros, pessoas de 
notória influência, nunca exerceu um cargo público. 

Toda a sua existência foi vivida a preço de um trabalho ininter
rupto, iniciado desde os primeiros tempos de sua mocidade, exerci
do em vários setores da inteligência humana e iluminado sempre 
pela coragem, a confiança em si mesmo; o idealismo e a vibração de 
um homem que enfrentou a vida inteira. com o sorriso nos lábios, as 
agruras da vida ... 

Não pedia nada a ninguém. Não se queixava. Jamais se abai
xou a quem quer que fosse. Foi até o último instante uma energia 
inabalável. 

Almachio era, sem favor, no mundo cultural brasileirO, uma es
pantosa afirmação de inteligência e de cultura. Escritor, literato, ro
mancista, jurista, veja-se-a obra que deixou, - a de ficção a de sa
ber. Não foi, ãpe-nas, um dos mais produtivos autores do BrasiL 
Seus trabalhos desde os volumes de literatura, até os tratados de Di
reito, afirmam uma personalidade que já nasceu dotado pela nature
za e soube corresponder a essa felicidade, aprimorando incessante
mente os seus conhecimentos e a sua inspiração. 

Em meio da luta, Almachio Diniz tombou quando menos se es
perava. A morte sabia como ele era e preferiu colhê~lo de surpresa. 
- Foi assim que desapareceu do cenário. 

"'Não desejo terminar estas linhas de saudade, sem fazer tam
bém uma referênda- ao seu espírito público, ao homem que, por inú~ 
meras vezes, abandonou os seus interesses, passou dificuldades, so
freu e foi preso por amor aos seus ideais políticos, sonhando a revo
lução que imaginava vir salvar o Br3s-n. 

A revolução venceu um dia. Almachio Diniz não a procurou, 
deixando livre caminho aos adesistas e aproveitadores. E, como um 
filósofo, continuou a sua vida, trabalhando e sonhando ... " 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

Tenho recebido do Presidente da Assemblêia Legislativa do Estado do 
Piauí, de vários deputados e de presidentes das câmaras çJe vereadores de 

vãrios municípios, comuriiCação em qi.fe- d.p(fem a situação aflitiva por que 
atravessam os agropecuarist8.s do Piauí;noútdamente-porque, no ano passa
do, eles já tiver-am as sú.ãs lavouras perdidas. Este ano, as cheias no sul doEs
tado prejudicaram, danificaram, quatro grandes pontes. E com as secas no 
norte do Estado, as lavouras de arroz, milho, feíjão e mandioca foram todas 
perdidas. 

Ocupo, neste instante, a tribuna _d_o Sena_do para fazer um apelo ao Presi
dente do Banco do Brasil para que, através de suas agências, mande estudar a 
situação dos agricultores nas diversas zonas de juridição das agências, bem 
assim ao Ministro do Interior -p-ara que, através da SUDENE e dos diversos 
departamento subordinados àquele Ministério, verifique a sítilação in loco. 

Muito obrigado, Sr. Presidente; era esta a comuniCação que eu queria fa
zer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, por cessão do Sr. Senador José Uns. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez venho falar sobre a situação do Nordeste. A sua economia 
registrou, no decorrer de 1979, uma perda de dinamismo, em relação ao ano 
de 1978. E, mais do que is_~t:). o crescimento do seu Produto Interno Bruto foi 
também inferior à expansão da economia nacional. Não hâ senão a concluir 
que cada vez se aprofunda mais o foSSo que separa o Nordeste do Centro-Sul 
do País. Nesse sentido,_já ~emos assinalado entraves vârios que têm determi~ 
nado índices aquém da expectativa do desempenho das atividades produtivas 
regionais, inclusive aqueles relacionados com as medidas de combate à in
flação. Ainda recentemente, ·por exemplo, foram suspensas as operações de 
desconto das duplicatas no Banco do Brasil, Agência Centrá, no Recife, a 
quarta do País em volume de negócios, serido fâcil imaginar os reflexos dessa 
suspensão numa praça de,: ta'manha dependência, com-o a da capital pernam
bucana, dos_ recursos da maior organização bancária brasileira. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo, que alardeia 
um tratamento preferencial para a nossa região, não pode deixar de abrir 
uma_exceção à limitação dos 45% tJara o aumento dos emtJréstimos em re
lação ao ano passado, medida esta que consta da Resolução n9 605 do Banco 
do Brasil, e cuja aplicação em relação às agências do Nordeste, poderá trazer 
conseqUências negativas ao crescimento regional. 

O ingresso de recursos fíniinceiros no nordeste, aõ invés de ser restringido, 
deve ser acelerado como uma das vias necessárias ao atendimento da deman
da dos empresários, visando fortalecer a economia regional, indiscutivelmen
te descapitalizada. 

Um outro dado pode evidenciar também a defasagem progressiva entre 
nós e o progresso das regiões çlesenvolvidas do país, com o agravamento do 
processo de concentração industrial brasileiro, beneficiando, em especial, o jã 
mais rico Estãdo da Federiiçâo. Nesse sentido poderíaffios diZer que o ritmo 
de crescimentO industrüt.l de São Paulo- a-tiil.Se a 7 ,33%. Enquanto São Paulo 
cresceu nes~a base e a Região Sul, influenciada pelos bandeirantes, acusa um 
índice de crescimento industrial de 8,65%, o Nordeste, c6ffio um todo, se ex
pandiu inexpressivamente. A cifra é realmente assustadora. A nossa taxa de 
expansão idustrial foi de 0,55% - repita-se: 0,55% a taxa de expansão indus
trial do Nordeste, contra 7,33% de São Paulo e de 8,65% da Regiãó Sul. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa situação dessa podemos dizer 
que teria que se facilitar~ incrementar as _c_'?~_9ições de desenvolvimento para 
este ano, de tal forma qlle a taxa de crescimento da economia em geral, e em 
especial do setor industrial, pudesse ter melhores condições de êxito. Não saR 
bem os como isso poderá ocorrer, desde que os dois principais órgãos induto
res do desenvolvimento regional a CHESF e a SUDENE, trabalharão, em 
1980, com orçameQ.tos menores do que em 1979. Daí por que estudiosos do 
assunto, economistas e empresários, que diretamente lidam com o problema, 
já vaticinam que 1980 serã um ano catastrófico em maiérfa de investimentos, 
geração de renda_ e criação de empregos para o Nordeste. 

Com efeito, Sr. Presidente, a CHESF contará este ano, segundo noticia a 
imprensa, com 4 bilhões de cruzeiros a menos em seu orçamento em compa
ração com a dotação que recebeu em 1979. 

Por sua vez, a SUDENE teria chegado a elaborar uma proposta orça
mentária de 34 bilhões de cruzeiros, valor que daria condições ao órgão de 
colocar em funcionamento mais de 150 empreendimentos nas áreas de indús
tria, agroindústria, pesca, telecomunicações e hotéis, visando deixar em dia 
toda a sua pauta de liberações de incentivo. -

Mas, Sr. Presidente, ao contrário da expectativa geral que estimulava os 
que se batem pela superação das disparidades r-egionais, a SUDENE recebeu 
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telex do Secretário-Geral do Mrmsténo do lntenor, comumcanao, por m
cumbênci~ do Ministro Mário Andreazza, que: 

"Em decorrência de entendimentos mantidos a nível do Conse
lho de Desenvolvimento Econômico - CDE, a autarquia poderá 
preparar um orçamento do FINO R com base em um total de recur
sos da ordem de 16 bilhões de cruzeiros." 

E ocorre algo curioso . .e que esta notícia teria dado ensejo a que Gover
nadores nordestinos com assento no Conselho Deliberativo da SUDENE se 
congratulassem com o Ministro do Interior que teria conseguido que, para 
uma previsão de ll bilhões de cruzeiros para f980, fosse ela alargada para 16 
bilhões. 

Na verdade, no entanto, essa quantificação merece, não elogios, não en
cômios de qualquer espécie, mas crítica e protesto, porque os 16 bilhões pre
vistos para 1980 não correspondem, sequer, ao orçamento de 1979, em ter
mos reais. Pois, em 1979, o orçamento do FINO R foi 13,8 bilhões de cruzei
ros e, conseqiientemente, se levarmos em consideração o processo inflacio
nário, é evidente que esses 16 bilhões destinados para 1980 se constitrú numa 
verdadeira fraude contra o Nordeste. 

Nesse sentido, lemos aqui parte do comentário do Jornalista Edmundo 
Morais, na sua coluna Periscópio, do último dia 19, em que ele dia: 

"0 minguado orçamento do FINO R, em 1979, no valor de 13,8 
bilhões, corrigido em face de uma inflação de 80% ao ano, deveria 
ser no mínimo, em 1980, de 24,8 bilhões. Sabendo-se, todavia, que a 
taxa normal de expansão dos projetas nordestinos fica em torno de 
30%, dever-se-iam àquela cifra acrescer 7,5 bilhões, o que totalizaria 
mais de 32 bilhões, ao invés dos insuficientíssimos 20 bilhões pro
postos e quase aprovados pelo CD E. 

Merece consideração ainda um fato: 7 bilhões serão exigidos 
pelos projetes de empresas estatais, por isso que dos 20 bilhões que 
os planejadores do Planalto imaginam boa provisão para o FINO R, 
sobrariam apenas 13 bilhões para o resto, valor nominal igual ao de 
1979. 

Trata-se, vê-se, de mais uma pilhéria de mau gosto que contra o 
Nordeste se tenta perpretar." 

Quando o editorialista escreveu este seu comentário, admitia que o orça
mento iria ·a 20 bilhões - nem isto foi Confirinado pelos fatos -e são ofere
cidos apenas, agora, 16 bilhões que, tirando a reserva técnica de 1,2 bilhões, 
representa menos de 15 bilhões de cruzeiros para 1980; quando, no ano passa
do, o orçamento foi de 13,8 bilhões. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, preciSamos advertir que núme
ros absolutos não representam grande coisa. Dizer que o Governo Federal 
beneficiou o Nordeste, que é credor da gratidão do Nordeste porque passou o 
orçamento do FINO R de 13,8 bilhões para 16 bilhões, é escamoteação, por
que esses 16 bilhões não correspondem à diferença- decorrente do processo 
inflacionário e, portanto, os 16 de hoje não valem, sequer, metade dos 13 bi
lhões de ontem. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Com toda a satisfação. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Senador Marcos Freire, todos temos a 
obrigação de defender um programa adequado de aplicações para o Nordeste 
e nesse sentido nenhum nordestino pode deixar de trazer a sua cooperação, a 
sua colaboraç_ão para ajudar a sua terra. Mas eu queria dar uma explicação, a 
V. Ex•: o orçamento do FINO R, do ano passado, foi realmente de 13 bilhões 
de cruzeiros. Essa cifra porém, não incluiu somente as receitas normais do 
Fundo. Eu mesmo, quando Superintendente da SUDENE, consegui um em~ 
préstimo de 100 milhões de dólares que somente foi liberado no ano passado. 
Sem isso o Orçamento normal do FINO R do ano passado, teria sido apenas 
de 7,5 bilhões de cruzeiros; a esses 7,5 o Governo Federal adicionou cerca de 
2 bilhões do orçamento da União, recursos da FISET ç mais o empréstimo 
externo a que me referi. Sem isso a receita do FINO R teria ficado mesmo em 
7,5 bilhões de cruzeiros. Tendo em conta que jã não ternos recursos daquele 
empréstimo é fáCil ver que, realmente, o orçamento deste ano fixado em 16 bi
lhões, não é pequeno. No total desses 16 bilhões de cruzeiros o Governo Fe
deral entra com cerca de 6 bilhões, destacados como ajuda, do orçamento da 
União. Essa parcela não é oriunda dos incentivos fiscais mas constitui um 
complemento extra consagrado ao Nordeste. Isto, é claro, não significa que a 
Região esteja satisfeita, ou que ela não necessite de mais recursos. Essa expli
cação é porém, fundamental para que V. Ex• veja o esforço que o Governo 
Federal vem fazendo pelo desenvolvimento do Nordeste. Era esse o esclareci
mento que queria dar a V. Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradeço o aparte de V. 
Ex• mas esta explicação, no meu entender, data venia, é inteiramente insufi
ciente e não esclarece porque o Nordeste em relação ao FINO R teria recolhi
do os 7,5 bilhões de cruzeiros apenas. V. Ex• sabe qual foi a causa da queda 
da participação ôo Nordeste nos incentivos fiscais. V. Ex• sabe que não seria 
este o montante se o próprio Governo Federal não tivesse propiciado desvios 
na destinação dos descontos do Imposto de Renda na fonte, através dos arti
gos n•s 34 e 18. 

V. Ex• sabe que o rombo que o Nordeste tem, no que diz respeito ao 
FINO R, chega praticamente a 80% daqueles incentivos~ que eram destinados com 
exclusividade para a industrialização do Nordeste. Consequentemente, quando o 
Governo Federal veio como que em socorro complementar ao orçamento do FI
NO R, não realizado em 1979 ou em 1978, veio porque não po
deria deixar de vir, porque se constitui um verdadeiro escândalo que um me
canismo de incentivos fiscais que foi feito para o Nordeste, esse mecanismo 
esteja hoje servindo a outros setores econômicos e a outraS áreas mais ricas 
do País. Por isso mesmo nós temoS nos batido, ao longo de toda a nossa ati
vidade parlamentar, desde a época em que estávamos na Câmara dos Depu
tados e posteriormente no Senado Federal, pela eliminação desses desvios dos 
incentivos fiscais no que diz respeito à pesca, reflorestamento e ao turismo. E 
ainda recentemente nós combatemos, com todas as nossas forças, a prorro
gação do PIN e do PROTERRA, porque para se efetivar os programas 
agroindustriais do Nordeste, os programas essencialmente agrícolas do Nor
deste, se estâ indo buscar dinheiro no próprio Nordeste, quando nós julgáva
mos que os projetes que vêm sendo beneficiados pelo PIN ou pelo PROTER
RA deveriam ser cobertos por outras fontes de recursos, inclusive orçamen
mentârios, como ocorre em outras partes do País. No final das contas, somos 
nós mesmos quem estamos tirando pedaços da nossa própria carne para im
pulsionarmos alguns projetas que não deixam de ter a sua importância, ape
sar de mal conduzidos através do tempo. E, além do mais, no que diz respeito 
à prorrogação do PIN e do PROTERRA, nós sabemos que o que vai para o 
Nordeste propriamente dito é um percentual pequeno, em relação ao que o 
PIN e o PROTERRA tira do Nordeste. O prejuízo respectivo foi calculado 
pelo CENOR em cerca de 50 bilhões de cruzeiros, nesses cinco anos de pror
rogação, que foi recentemente assegurado. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Com todo prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Marcos Freire, hâ um esclareci· 
mente ainda a dar neste ponto: é verdade que no total dos incentivos iilicial
mente era somente para o Nordeste, correspondendo a cerca de 50% do Im
posto de Renda de pessoas jurídicas, parte foi desviada para reflorestamento, 
parte para turismo e parte para pesca; e posteriormente parte para PIN e 
PROTERRA. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Exatamente. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, hâ um erro de avaliação quando se 
diz que somente 16 ou 17% desses recursos estã indo para o Nordeste. Não é 
verdade. A verdade é que 80% desses recursos estão indo para a região distri~ 
buídos entre programas agrícolas - como V. Ex• bem disse -, programas 
industriais desde que inicialmente esses incentivos se dirigiam apenas para a 
indústria. Mas, essa partição a que me estou referindo de 80%, hoje, ela chega 
a esse limite, V. Ex• o sabe, porque houve uma preferência muito grande do 
investidor pelo reflorestamento, em função de condições ecológicas do Sul do 
País, onde se pode aplicar massas muito grande de recursos nesse programa. 
Mas, justamente para obviar essa dificuldade o Governo Federal tem tirado 
parcelas do próprio Fundo de Investimento Setorial do reflorestamento para 
complementar recursos do FINOR. Foi o que se deu no ano atrasado, quando 
o GoVerno- tirou 2 bilhões de cruzeiros e no ano passado, quando o Governo 
tirou mais de 1 bilhão e meio de cruzeiros. Estou de acordo com V. Ex• em 
que hã um desajuste, muito grande hoje, na distribuição desses percentuais, 
desajustes que estão a esperar que nós mesmos tornemos a iniciativa de modi
ficar essa sistemática, para melhorar a posição do Nordeste no bolo desses re
cursos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- O novo aparte do ilustre 
Líder do Goverrio Confirma, exatamente, a pequena fatia que cabe ao progra
ma de Industrialização do Nordeste, o chamado FINO R. O PIN que S. Ex• 
citou, nós sabemos que ele se dedicou de início à construÇão da TRANSA
MAZONICA e lá absorveu grande parte dos nossos recursos. 

Por outro lado, a argumentação de que a preferência dos investidores se 
dá no reflorestamento por s6r uma atividade mais atrativa, este argumento é 
exatamente o argumento contra o fato de que o reflorestamento possa sebe
neficiar dos incentivos fiScais do 3.418. Porque os 3.418 foram feítos não 
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para resolver o problema do reflorestamento no País e se tem que ser feito tal 
programa seja por outra via, óuscando outras fontes que não as dos recursos 
nordestinos. 

No que diz respeito à necessidade que sentiu o Governo de tirar nume
rário das próprias opçõeS-havidas, em favor do reflorestamento, para comple
tar o orçamento do FINOR, foi um-a mandi'a de compensação, em face, exa
tamente, do descalabro que significava para a região os desvios dos recursos 
do 3.418. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é numa situ~ção como esta, em que 
a economia nordestina ê frágil e continua cada vez mais defazada em relação 
ao desenvolvimento do Centro-Sul do País, é nesta- sítuãção- Ciue somos atingi~ 
dos por uma nova seca. Mais uma vez o Nordeste é flagelado pela estiagem; e 
os jornais nestes últimos dias estampam manchetes, por exemplo, anunciando 
que mulheres e crianças_ saqueiam o comércio, no sertão da Paraíba. 

Tenho aqui, por exemplo, o Diário de Pernambuco, do último domingo, 
que diz que: -

João Pessoa- Setenta mulheres, conduzindo filhos pequenos, 
saquearam comerciantes, no Município de Diarilante;- no Sertão pa
raibano, enquanto a poucos quilómetros, Boqueirão dos Coxos, ou
tra cidade da área, era fnvadida por um leva de 400 peSsOçS famintas 
e em fuga de fazendas e sítios, onde a seca jã dizimou quase toda a 
lavoura. 

Chega a seis o número de cidades saqueadas, nas dilas últimas 
semanas, no Sertão da Paraíba. Antes, levas de flagelados invadi~ 
ram Itaporanga duas vezes, Santana dos GarrOtes, Taperoã e Nova 
Olinda, havendo fortes repressão policial na primeira delas. 

Situação idêntica cOmeçam a enfrentar Pernãmbuco e outros Estados 
nordestinos. Aqui tenho em mãos documento encaminhando ao Secretário 
da Agricultura do meu Estado, subscrito pela FETAPE - Federação dos 
Trabalhadores de Pernambuco, em que expõe a situação dramática em--que 
agricultores, sobretudo pequenos e médios agricultores do_Sertão de Pernam
buco, estão a enfrentar, em especial do Sertão do Pageú. Mais uma vez a seca 
chega e sabemos todos o cortejo de miséria e sofrimento que com ela aparta 
sobre a população nordestina. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouço o nobre Senador Jo
sé Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Marcos Freire, esses últimos 
anos têm sido de tremendo sacrificio e s-Ofrimento para o ·poVo nordestino. Já 
no ano passado tivemos uma s.eca de característ1c.as extraordinárias, porque 
houve alguma safra mas, praticamente, faltou água no sertão até para beber, 
Este ano, depois de um início de estação chuvosa que nos trazia muita espe
rança, tivemos uma abrupta falta das chuvas e, hoje, cerca de cinco estados 
estão em dificuldades. A SUDENE jâ vêm, hã dias, acompanhando essa si
tuação e assistindo as populações afetadas. Hoje está realizando no Recife, na 
próprios- sede da SUDENE, uma reunião de todos os Secretários de Agrícultu
ra dos Estados do Nordeste, a pedido de S. Ex• o Ministro Mário Andreazza 
e deverão imediatamente encaminhar uma série de medidas que devem ser en~ 
caminhadas para ajudar as populações sertanejas nesse momento difícil. 
Acredito, nobre Senador Marcos Freire, que nós da Bancada: do Nordeste de
vemos juntar esforços para uma ação especial em torno de um programa de 
maior captação de água e de irrigação no Nordeste. Enquanto não tivermos 
um percentual da nossa agricultura irrigada em em condiçÕes adequadas, será 
muito difícil que o Nordeste possa ultrapassar essas fases sem um grande so
frimento. V. Ex• sabe que o projeto de irrigação vem de longe, mas que, real
mente, os seus frutos ainda são muito pequenos. MUito obrigado. 

O SR- MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- De pleno acordo com a 
colocação final de V. Ex•, no que diz respeito à irrigação, à necessária con~ 
tenção de águas, à mudança no equacionamento de seca no Nordeste. 

Sabemos que outros países, até mais áridos que o nosso, rt:solv~ram este 
problema. Poderíamos citar o próprio México, no Continente americano, que 
tem cerca de cinco milhões de hectares irrigados. Enquanto isto, o Nordeste, 
que tem já definida uma área de mais de urg milhão de hectares potencial
mente irrigáveis, apresenta uma cifra irrlsória e ridícula de trintá. mil hectares 
irrigados pelo Poder Público. 

Esta tese é uma daquelas que vimos defendendo há dez anos de ação par
lamentar. Infelizmente, as IJletas, inclusive dos órgãos oficiais, e atê mesnlo 
da SUDENE, de que V. Ex• foi Superintendente, essãs Iiietas ficaram sempre 
no papel, porque os planos di retores se sucederam, objetiVõS quantitativos fo-

ram fixados, projetas foram apresentados, e, no entanto, o foram para '"in
glês ver". Aliás, hoje a SUDENE tão _qesprestigiada e tão esvaziada está, que 
nem planos diretores tem mais. Antigamente, o Congresso aprovava os seus 
planos diretores. Pois bem, nesses planos diretores constam metas quantifica
das de projetas que expandiriam a nossa ãrea irrigada e que não foram obser
vadas, o que mostra que, realmente- eu concordo com V. Ex•- há necessi
dade de se investir para valer nesse campo, coisa que não tem sido feita na
quela proporção que seria de desejar. E aí o que vai acontecer? Vêm sempre os 
paliativos, vêm sempre os planos de emergência que têm que vir. São milhões 
e milhões que se gastam mas que s.e botam fora, porque não são solução para o 
problema. Esses planos têm que ser elaborados para não deixar o pessoal 
morrer de fome, mas deyemos ter a consciência de que eles não resolverão o 
problema da seca. Daí porque é necessário efetivar os grandes projetes de ir
rigação e~ sobretudo, o que me parece básico, é o fortalecimento da econo'mia 
regional, porque a seca propdamentC: dita, o fenômeno climático, esse nin~ 
guém vai tVítar que ocorra. Podemos, sobretUdo, é atacar os seus efeitos e, 
sobretudo, no meu entender, fortalecer a economia regional que poderá, com 
melhores condições, enfrentar a catástrofe das secas. 

Nesse sentido teríamos que ouvir não apenas os secretários de agricultu
ra, como V. Ex' comunica que o governo está fazendo ao convocâ~los para 
esse fim. Mas eu até me permito dar a minha contribuição como Senador de 
Pernambuco, pedindo que conste deste meu discurso a transcrição do doeu~ 
mento, a que-há pouco me referi, da Federaçã9 dos Trabalhadores na Agri
cu1tura do Estado de Pernambuco, em que eles não apenas descrevem a si
tuação que está sendo enfrentada pelos agricultores do sertão de Pernambu~ 
co, em especial do Pageú, e que reflete a situação da seca no Nordeste, mas 
apresenta também um elenco de providências que julgam assim essenciais 
para enfrentar o flagelo. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouço V. Ex• com satis
fação. 

O Sr. José Líns (PDS- CE)- Apenas para, complementando o que V. 
Ex~ diz, chamar a atenção da necessidade de um amplo movimento, inclusive 
interno, no Nordeste brasileiro, porque o que se sente é que esses programas 
de irrigação encontram também uma resistência, porque eles são verdadeiros 
instrumentos de reforma agrária, de reforma social nessas regiões. De modo 
que, além dos recursos, um amplo movimento de mudanças da mentalidade 
nordestina tem que ser exigido por nós mesmos para que esses projetes sejam 
prestigiados, de vez que eles trazem em si uma tremenda repercussão do pon~ 
to de vista social.;t 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - De pleno acordo com V. 
Ex• e nossa atuação, nesta Casa, não tem sido em outro sentido do que este: 
de prestigiar;-não apenas os programas inas, sobretudo, metas que o Governo 
apresenta, inclusive a própria reestruturação agrária da Região Nordestina, 
no entanto, ~ão se efeüvam. Assim, com base no estatuto da terra, feito pelo 
Presidente Castello Branco, a Reforma Agrária poderia estar em andamento 
em bases que, efetivamente, representassem a distribuição da terra, com o 
apoio aos pequenos e médios agricultores. 

Tenho aqui uma declaração do Governador Virgílio Távora, em que ele 
diz, relativamente à queda, à redução do orç·amento do FINO R, que ••quan
do os números frios das prioridades nacionais 3parecem, só a interferência 
política no momento exato permite que o Nordeste se situe em plano melhor 
para o atendimento de suas necessidades, dentro da distribuição dos investi
mentos federais". 

A realidade é que estã nos faltando força política. O Nordeste, que tem 
sido um dos sustentáculos do Governo, inclusive dando maioria à sua repre~ 
sentação parlamentar, esse Nordeste, infelizmente, não tem se apresentado 
com aquela força política suficiente para exigir, com êxito para a nossa Re
gião, um tratamento preferencial que 30% da população brasileira que lá ha
bita estariam a merecer! 

E como vamos ter força política se os Governadores, que têm assento no 
Conselho Deliberativq da SUDENE, foram nomeados pelo Poder Central? 
Como vão eles, meros delegados do Presidente da República, reclamar e pro
testar enfaticamente contra um tratamento que é discriminatório e nocivo ao 
nosso desenvolvimento? Portanto, se o Governador Virgílio Távora acerta 
quando faz a afirmativa que aqui lemos, na verdade, ele se esquece que é o 
próprio modelo politico que aí está que faz coro que os Governadores da re
gião, não tendo sido eleitos pelo povo, não disponham daquela força popular 
que poderia cobrar do Goyerno Federal a orientação consentânea com os 
nossos interesses. · 

Ainda outro dia, nós reclamávamos aqui o deficit no orçamento do FI
NOR, em 1979, o qual não tinha sido realizado, com um rombo de 1,5 bilhão 
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de cruzeiros. Há pouco, nos referimos à defesa que fii:emos em favor da não 
prorrogação do PIN e do PROTERRA. 

Temos pleiteado, e aproveitamos a oportu-nidade para renovar a reivin
dicação, ·a- regiOnalização do Orçamento da União, para que se constate de 
maneira nífiâa~-emtodos os setores, o que cabe ao N ardeste. Se lã nós temos 
30% da população brasileira, que nos caibam também, pelo menos, 30% das 
verbas dos vários setores da administfação Pública brasileira, no que diz res
peito a saúde~ a educação, a transporte, a estradas etc. Da mesma forma, plei
teamos a regionalização dos grandes programas de investimento nacional, 
porque será com o fortalecimento da economia hor4estin~ que teremos me
lhores condições de enfrentar períodos de vacas magras- e o Nordeste pare
ce que vive permanentemente em períodos de vacas magras, porque ainda 
bem não saímos da seca de 1979 e já estamOs a nqs defrontar com a seca de 
1980, que jâ tanta-s tragé~ias Vem acarretando. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha palavra uma vez mais, 
no dia de hoje, em favor do Nordeste é para reclamar do Governo Federal 
um tratamento realmente preferencial para nossa região. É não concordar 
com esta dotação de 16 bi.Ihões para o FINO R que, como jâ disse, não repte· 
senta aumento real em relação ao orçamento de 1979, mas, pelo contrário, 
configura um verdadeiro desfalque, um verdadeiro golpe contra a política de
senvolvirnentista da região que represento nesta Casa. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO .A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREI· 
RE EM SEU DISCURSO: 

O documento 

É o seguinte o teor do documento encaminhado ao Secretário de Agri
cultura do Estado e ontem divulgado pela FETAPE: 

.. Nós, trabalhadores rurais do Vale do Pajeú, representados pelos Diri
gentes Sindicais, vimos, através do presente documento, oficializar a denún
cia a respeito da situação de calamidade pública, pela qual estamos sendo vi-

que seguem, obedecendo os critérios pré-estabelecidos. assim como cons
truções de pequenos poços e barragens comunitãrias; construções de estradas 
vicinais e intermunicipais, aproveitando-se os cursos d'água exi:;tentes na re
gião, e que tais obras venham atender às reais uecessidades das comunidades; 
construções de Centros Sociál"S fta--z·ona Rural e nos bairros periféricos da ci
dade, visando, inclusiVe, o atendimento aos trabalhadores volantes ali resi
dentes. 

- Que os trabalhàdores rurais, alistados nos serviços de emergência, pos
sam trabalhar em suas roças sem prejuízo do salârio a que tiver direito na 
frente de trabalho. -Que a seleção do pessoal para as frentes de trabalho te
nha a participação ativa dos sindicatos, a fim de evitar a penetração de pes
soas alheias à classe. Que sindicatos e federação se façam presentes em todas 
as decisões concernentes às_ fase_s de implantação, execução e avaliação do 
Plano, a todos os níveis, bem como corrigindo as distorções que por ventura 
venham ocorrer.- Que sejam alistadas pessoas a partir de 14 anos sem dis
tinção de sexo. -.Que o Plano de Emergência seja condicionado, em sua du
ração~ à época em que otrabalhador possa ter condições de sobrevivência 
com seus próprios recursos. - Que o salário não seja inferior ao mínimo da 
Região e que seja: efe'tilãâo quinzeriãlmente nos locais_ mais próximos às fren
tes de trabalho. - Qe sejam liberadas as parcelas do empréstimo agrícola a 
todos aqueles pequenos produtores rurais que por morosidade do Banco ain· 
da não perceberam, uma vez que as despesas já foram efetivada:; com emprés
timos concedidos atravês de agiotas. -Que seja concedido a título de doação 
as ferramentaS e materiais necessários à construção das obras mencionadas 
neste documento. 

Considerando que a situaçã~ é de urgência, solicitamos que seja dada 
prioridade à presente reivindicação, para assim darmos início à execução dos 
trabalhOs dentro da maior brevidade possível. 

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

timados e impulsionandonos a reivindicações de providências urgentes. O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte 
Durante a última estiagem que nos causou enormes prejuízos, apesar de discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

ter sido implantado plano de emergência na região, foi do conhecimento de Além da tradicional abertura dos estádios- o que lembra os anfiteatros 
todos que esse plano serviu muito mais para atender às necessidades dos romanos, principalmente o circo ofeiecido para ludibriar o povo - não hou
grandes proprietários e comerciantes, do que nossas próprias necessidades. ve outra comemoração oficial do l9 de maio. hã muitos anos festejado, no 

A desativação do plano de emergência não considerou a situação do ho- Brasil, como Dia do Trabalhador. 
mem, que, devido às chuvas enganadoras, foi levado a efetuar o plantio das Essa discreção·e esse alheamento se explicam: talvez em nenhum outro 
culturas, sem que tivesse chegado a época de colheita, o que só chegaria com instante da nossa história os líderes operários e os líderes políticos tenham 
aproximadamente 90 (noventa) dias após a I• fase de plantio, sendo sujeito a tido tanto o que lamentar, ante a eclosão veemente, brutal, incontrolável e ir
aguardar esse tempo sem dispor das mínimaS condições de sustentação para racional do Governo, fazendo explodir o arbítrio, no fim da úl.tima semana, 
si e sua familia. em São Paulo, culminando até com o cerceamento de Deputados e Senado-

As ·chuvas caídas fizeram nascer novas culturas, no entanto, por falta de res, num flagrante desrespeito, inadmissível, às 'imunidades parlamentares, 
continuidade das mesmas e ausência de uma infra-estrutura hídrica, para a verdadeiro acinte ao próprio Congresso Nacional. 
retenção das águas e irrigação das culturas, estamos com um prejuízo, até o Sr. Presidente, não nos satisfaz a explicação, a satisfação trôpega do Gó
presente momento, calculado em 80%. da colheita, podendo inclusive atingir a vemo, ou dos seus agentes, de que estariam solidários ao espaldeamento que 
casa dos 100%. sofreram Deputados e Senadores no ato ocorrido no ABC paulista. Esta se-

Alguns de nós, utilizando recursos bancârios que foram investidos na la- lidariedade não é suficierite. Há necessidade de o Congresso Nacional, a 
voura, sofremos mais uma derrocada com uma praga de lagartas que assolou Mesa do Senado e da Câmara tomarehfutriã poSiçãO de vanguarda~ exigindo 
toda a região, sem que pudéssemos manter o controle das mesmas por falta a puni,ção daqueles que deixaram de reconhecer esta imunidade. Não nos bas
de condições reais de aquisição dos defensivos necessários ao combate. ta esta solidariedade capenga e trôpega; não aceitamos. Como Senador da 

Esse desenrolar de acontecimentos adversos, contra os quais nos senti- República, devolvo esta solidariedade, farsante e hipócrita .. 
mos impotentes para, sozinhos, solucioná-los, culminou numa concentração Parecia proposital o gesto de, nas antevésperas do dia universalmente 
realizada em praça pública, defronte a sede do Sindicato dos Trabalhadores dedicado ao trabalho, sarjar na alma do trabalhador e cortar no espírito dos 
Rurais de Afogados da lngazeira, no dia 17 de abril do corrente ano, durante representantes do povo, de maneira funda e indelével, marcando-os com o 
uma manhã inteira, com a participação em massa de companheiros de luta, ferrete da intolerância e a arma do arbítrio, na reafirmação de que não hã, 
testemunhando com_ suas presenças o desespero estampado em suas faces, realmente, por parte do Governo, nenhum desejo de abertura, mas o intuito 
tostadas pelo sol caustiçante, Sl!Portado na labuta do seu dia-a-dia. Contamos exclusivo de dirigir a nação como se fôssemos um rebanho pusilânime, uma 
com a presença e pronunciamentos de lideres sindicais, autoridades munici- nação de escravos de cerviz baixada ao azorrague do feitor. 
pais, representantes do Governo do Estado, no caso, Coordenador da A polícia paulista foi lançada às ruas, para expulsar da praça os grevistas 
EMATER-PE, Assessora Educacional dos Sindicatos de Trabalhadores do ABC. 
Rurais da Região e Cooperativas, além de outras entidades de Ação Social e Um dos beleguins lançou uma bomba de gâs lacrimogêneo contra o car-
Comunit_â_da, inclusive a Diocese. ro do Senador Orestes Quércia, para arrancar da sua companhia e prender 

Estimou-se uma participação de mais de duas mil pessoas na concen- um líder sindical, não conhecendo o policial as imunidades do parlamentar 
rtaçã<Y, -on-de --evidenciowse to-da -a--realidade -sóci&--eco-nôrnica-e-cultUFal-do po~ que-toe-exibia-a-irrentificação--:-
vo, vivenciada pela classe. O Senador Franco Montoro fora impedido de alcançar a Prefeitura de 

Na oportunidade, constatamos, através de depoimentos individuais, que 'São Bernardo. Mesmo identificado como Parlamentar, o impedimento foi 
a fome jâ atinge uril ilGmero superiora 10% das famílias da região. mantido, obrigando o ilustre Senador a reagir, quando sofreu agressões físi-

Toda essa movimentação nos levou a uma tomada de posição reivindica- cas. 
tória, cujos itens presumíveis para solucioná-los.enunciaremos a seguir: Toda a imprensa do País relatou os fatos, enquanto o Consultor-Geral 

-Que o Exm'i' Sr. Governador do Estado decrete estado de calamidade_ _ç[ª- República, decerto interpretando o pensamento do Governo Federal, di
pública na região.- Que seja instalado na Região um plano novo de emer- _ zia: 
gência, voltaâo pa:ra as necessidades da classe, de conformidade com os itens "O problema da greve do ABC paulista é municipal~ não é na-

cional, e o País todo está em calma. Só nos regimes totalitários não 



Maio de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 8 1425 

temos conhecimento das turbulências, potque rreles as notfcfas e os 
turbulentos são sufocados. O problema da greve do ABC paulista 
não interrompe o projeto democratizante do Governo Figueiredo. 
O Presidente abraçou-se com a democracia." 

A Nação conhece o talento literário dQ Sr. Clóvis-Ramalhete, mas não 
ouvira, ainda, com tamariha inspiração, o seu sarcasmo. 

Que problema municipal é esse, capaz de mobilizar a revolta de toda a 
opinião púb!ica do País? 

Então, a acintosa agressão às _imtii)ldades -de--s-enador e- Deputados 
Federais, diretos representantes da nação, é um probleminha municipal, a ser 
resolvido pela guarda pretoriana de um Maluf qualquer? 

esses a tos condenáveiS e arbitráríos deve ser tributada ao Governo, 
que dela não se pode eximir a nenhum pretexto." 

Se o Dr. Clóvis Ramalhete considera tudo isso um problema municipal, 
o homem do povo pensa diversamente. 

Um leitor do jornal que vimos citando, em carta endereçada à sua ce
dação, a respeito da acusação do Presidente Figueiredo de que D. Paulo Aros 
está incitando a greve, comenta: 

"0 S.enhor está mal informado, Presidente Figueiredo. Quem 
está incitando a greve é a inflação, a concentração de rendas e a falta 
de liberdade para o povo se manifestar." 

Acha o Dr. Ramalhete que o Pais todo está em calma, na santa paz dos Nesse movimento talvez esteja tentando explodir toda a revolta de um 
túmulos. povo humilhado. 

Basta que leia os járnais diários, a partif de domingo; para perceber Entretanto, no contexto do arbítrio impunemente exercitado, enquanto 
como os outros se recusam a usar as lentes verdes de Pangloss e encarar a liça se fazem promessas de amor à democracia, o que nos causa espécie é que não 
imensa da insatisfação nacíonal; como se vivêSSenlos no melhOr dos mundos se tenham unido, num pronunciamento veemente, as duas Casas do Congres
possíveis. so, pelas respectivas Coniissões Diretoras, em defesa das imunidades parla-

Eis, por exemplo, o que diz, no editorial "O que restoú'', em sua edição mentares. 
de 28 de abril, a Folha de S. Paulo: Aqui, Sr. Presidente, insisto novamente, esta Nação cobrará, um dia, 

usabe-se que o Estado de São Paulo viveu momentos perfeita
mente compatíveis com uma intervenÇão. Ordens foram dadas à 
polícia estadual sem o conhecimento do Governador Paulo Malufe 
de seu SecretáriO de Segurança Públíca. E, elo Que .se sabe, 0 sr: Ma
luf, tido em todo o País como homem ousado, preferiu manter-se no 
mais profundo silêncio, enquanto estuprava-se a autonomia de seu 
Estado. 

Preferiu a atitude subserviente ao ato de coragem, ante uma si
tuação que lhe tomava a autoridade de Primeiro-Mandatário do 
mais importante Estado da Federação e reduzia o Município de São 
Bernardo a urna terra de' ninguém, envolvido em uma operaç~o mi
litar cujas ordens e contra-ordens emanavam de um poder desco
nhecido." 

O que o Consultor~Geral da República denomina- de caso municipal, re
duz a uma tabula rasa as reivindicações salariais dos trabalhadores, tratadas 
como "caso de polícia",lembrando a .. República Velha", anterior a 1930; re
baixa a uma ínfima teoria as imunidades parlamentares; implica numa inter
venção branca num Estado da Federação; e, como tripúdio final ao Direito, 
presos sem saber como, dois advogados, não se tendo apurado, até agora; de 
onde partiu a ordem para essa detenção dos Juristas Dalmo Datlari e José 
Carlos Dias, defensores dos -grev1Stas~ 

A mesma Folha de S. Paulo, em editorial intitulado "A Força Bfuta", co
menta o fato de os dois causidicos, expoentes do mais alto nível da Comissão 
de Justiça e Paz, terem sido "arrancados de seus lares na calada da madruga
da, sem mandado judicial, sem qualquer documento qUC:- fOrmaliZasse sua pri
são. 

O Delegado Edsel Magnotti apenas dizia não ser _responsável pela de
tenção, embora revelasse a sua convicção, não se sabe se inspirada na 
Consultoria-GeraJ da República, de que a Polícia pode prender .. quem qui
ser, à hora que quiser". 

Mas o Ministro da Justiça, o Deputado Abi-Ackel, fica deslembrado do 
conteúdo das imunidades parlamentares, que, no Executivo, lamentando 
Hum erro de execução", terminaria assumindo a responsabilidade pelas "or
dens que obviamente não emitiu". 

Conclui o articulista, ante a movimentação da OAB para repelir a afron
ta, lembrando as seguintes palavras do Professor Fãbfo -Konder Compara to, 
em conferência recente: -

"Se os juízes e advogados brasileiros não souberem agir e se 
pronunciar agora, com a firmeza e o_desinteresse pessoal que deles 
se espera, a cena estarâ livre, definitivamente livre, para a exibição 
dos especialistas da força bruta." -

Aumentarão, decerto, aquelas turbulências de qUe fala o irônico Clóvis 
Ramalhete, que, por serem noticiadas e comentadas, nem por isso deixam de 
revelar o arbítriO c{ue se apossa do Governo, deixando em dúvida sobre se ele 
abraça a democracia para protegê-la ou para -sufocá-la, Sr._Presidente_. 

Finalmente, no artigo ••Quase Nada a Elogiar'', diz o brilhante matutino 
paulista, em sua página de Opinião: 

"Este fim de semana, novas prisões foram efetuadas; para 
realizá-las, policiãis chegaram ao atrevimento de lançar uma bomba 
de gás no interior d_Q automóvel de um Senador da República - o 
Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP). A responsabilidade por todos 

dos representantes que têm assento nas duas Casas uma atitude vigorosa, exi
gindo a punição daqueles que .espaldeiraram parlamentares no fenômeno 
ABC. 

E preciso que os oficiais da Polícia Militar e todos os seus comandados 
assumam a responsabilidade dos fatos. O oficial sabe quem foi o comandado 
que agrediu um representante popular. Não aceitamos essa simples solidarie
dade, essas lágrimas de crocodilo, ess_a hipocrisia dos áulicos governamentais. 
Queremos que os beleguins, os alcagüetes, os pretorianas do DOI-CODI e do 
SNI sejam, responsabilizados. Não podemos permanecer neste estado de in-
segurança. 

E melhor morrer já, sofrer a violência já, Sr. Preside-ntet do que a sua ex
pectativa. Falo, Sr. Presidente, consciente da responsabilidade das minhas 
palavras. _Não suporto mais a expectativa da violência, que ela se exercite lo
go. Decidamos de uma vez por todas essa pantomima, funciona o Congresso 
na sua plenitude ou fechem. 

Que adianta falar na devolução das prerrogativas do Poder Legislativo, 
quando não se sabe defender aquelas exaradas no texto da Constituição? 

É melhor que se feche o Congresso Nacional, que se silencie, de uina vez 
por todas, a palavra dos representantes do povo, do que continuar assistindo 
a essas agressões a um poder inerme, que parece ter perdido o próprio instin
to de conservação. 

Se assim decai o poder civil, vencido pelo arbítrio, pelo menos resta, ínte
gro, o poder espiritual, encãrnado, nessa triste conjuntura, pelos bispos e 
padres do ABC paulista, no seu apoio integral aos grevistas, em nome da dig
nidade humana e da justiçã soCial. 

Comparemos essa questiúncula munic~pal, na óptica do Consultor-Geral 
da República, com o fracasso da missão "resgate" dos Estados Unidos no 
Irã. 

Todo o mundo estava a favor da soltura dos reféns. Mas aquela fracassa
da demonstração de força, ao arrepio das normas do Direito Internacional, 
vem transformar o facciosismo primário dos estudante islamitas em algo 
respeitável, principalmente quando o Governo do Irã manda recolherj do de
serto, os corpos dos soldados americanos, sacrificados pela incúria dos fal
cões de Carter, querendo resolver um problema diplomático pelo" emprego da 
força. 

Se o Governo americanO, reVelando, nesse impulso suicida e homicida, a 
face escondida dos seus sonhos hegemônicos, pratica um ato de violência, que 
se frustra pela incompetência dos seus articuladores, tambêm no caso da gre
ve do ABC paulista ê o emprego do arbítrio, a utilização do chanfalho poli
cial, o desrespeito à missão sagrada dos advogados e às iniunidades parla
mentares que nos apresenta a face oculta de um Governo que se diz voltado 
para a abertura, enquanto sufoca a manifestaç-ãO democrátíca da greve. 

Não podemos silenciar diante dessa farsa. 
É impossível calar a revolta, dian_te de tanto tingimentO e de tanta hipo-

crisia. 
Esperamos apenas que, desmascaradas as intenções do Governo, desmo

ralizadas suas promessas, não se erga, neste País, um paredón, para fuzilar os 
farsantes democráticos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, para uma rápida comunicação, na forma do art, 16 do 
Regimento Inteino. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMD!l- MG. Para uma breve comuni· 
cação.) - Sr. Presidente: 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO Â COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUL· 
TURA 

Sr. Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 74, § 111, do Regimento Interno do Senado 

Federal, a realização, através da Comissão de Educação e Cultura, de um se
minário sobre '"'O Negro no Brasil Atual", de duração de 5 (cinco) dias, cons-
tando do seguinte ternário: -

1. A contribuição do negro na formação da nacionalidade; 
2. A particiPação do negro nas instituições nacionais. Atualidade da 

Lei no 1.390 (Lei Affonso Arinos), 
3. O negro e a cultura brasileira; 
4. Os 92 anos da "Lei Áurea"; 
5. A viabilidade da proposta da civilização tropical contida na "Carta 

de Uberaba" e na "Proclam,ação de Ribeirão Preto". 

Justificação 

A presente proposta, para a realização de um seminârio visando a anã1ise do 
"Negro no Brasil Atual", tem por finalidade _situar o posicionamento real 
do negro na sociedade brasileira, no passado, no presente e suas perspectivas 
para o futuro, questionando os fatores que levaram e levam a obstacular a as
censão sócio-econômiCõ.:.Cultural do negro. 

Os temas escolhidos, todos de carâter geral, permitem sejam estabeleci
dos vários subtítUlOs, de fOrma que possam ser selecionados os melhores ex
positores para cada tema abordado. 

Há, ainda, a considerar, quanto à forma genérica dos títulos, que a uni
versalidade da proposta é muito ampla, podendo, asssim, fazer a opção dos 
assuntos de maior atualidade, interesse ou importância para a comunidade 
negra e mulata, isto é, a maioria dos bra-sileiros. 

Por outro lado, este seminãrio impõe-se, porque "vários movimentos, 
em todo o Brasil, estão originando-se agora como força de aglutinação e par
ticipação do negro na vida nacional, objetivando a melhoria e a qualidade de 
sua existência". 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A proposta sugerida por V. Ex• 
serã encaminhada à Comissão de Educação e Cultura. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. J9-Secretário, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 130, DE 1980 

Requeiro urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, para o Projeto de Lei do Senado nll 2, de 1980. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980 . ..::.. Humberto Lucena 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento lido serâ incluí· 
do na Ordem do Dia da sessão seguinte, nos termos regimentais. 

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

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 131, DE 1980 
Sr. Presidente: 
Requeremos a V. Ex• nos termos do art. 241, alínea b, combinado com o 

art. 244, alínea b, do Regimento Interno, sejam prestados ao ex-Deputado 
Federal Bivar Olintho, falecido hã poucos dias, no Rio de Janeiro, as seguin
tes homenagens póstumas: 

I) a inserção em A ta de voto de pesar; 
2) a apresentação de condolências à família do morto e ao Governo do 

Estado da Paraíba. 
Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDE:-.ITE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encami-

nhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) -~Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Faleceu, hã poucos dias, no Rio de Janeiro, vítima de um acidente auto
mobilístico, o ex-Deputado Federal pela Paraíba, Bivar Olintho de Melo e 
Silva. 

Tratava-se, Sr. Presidente, de um homem simples e bom, de reconhecida 
vocação política, pois, apesar de fazendeiro, agricultor, no meu Estado, nun
ca deixou de participar da vida pública parai bana, tendo exercido a prefeitura 

m!.micipal de sua cidade natal, Patos, onde realizou uma administração das 
mais proficuas, e bem assim o mandato de Deputado à Assembléia Legislati
va do Estado da Paraíba e, posteriormente, o mandato de Deputado Federal, 
por duas vezes, deixando, sobretudo nas Comissões técnicas uma marca níti
da de sua passagem. 

Com estas palavras, quero significar o pesar que vai na alma de todos os 
paraibanos pelo falecimento do nosso inesquecível conterrâneo, pedindo a V. 
Ex•, na forma da proposição que está sobre a Mesa, que encaminhe à família 
enlutada as condolências do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mesa associa-se às homena
gens ao ex-Deputado Bivar Olintho e farã cumprir a deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Através das Mensagens n•s 62 e 
79, de 1980, o Senhor Presidente da República submete, à deliberação do Se· 
nado, a escolha dos Senhores Rodolpho Godoy de Souza Dantas, Embaixa
dor do Brasil junto à República Popular de Angola, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do_Bras'iljunto à República Democrática de 
São Tomé e Piíncipe; e Doutor Antônio de Pâdua Ribeiro para exercer o car
go de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a membro 
do Ministério Público Federal, criada pela Emenda Constitucional n'i' 7, de 13 
de abril de 1977. 

Para a apreciaçãO da matéria, a Presidência convoca sessão extraordi
nárfa a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guomard- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Alexandre 
Costa- José Sarney- Mauro Benevides- Cunha Lima- Humberto Lu
cena - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Teotônio 
Vilela- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Satur~ 
nino- Murilo Badaró- Benedito Canelas- Vicente Vuo[o- Mendes Ca
nale - José Richa - Jaison Barreto - Pedro Simon - Tarso Outra. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expedien· 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 170, 
de 1974 (n'i' 1.254/73, na Casa de origem), que dispõe sobre a profis
são de motorista de táxi e dá outras providências. tendo 

PARECERES, sob n•s 474 e 475, de 1975, 555, de 1979, e 12 e 
13, de 1980, das Comissões: 

--de Legislação Social - 19 pronunciamento: favorável, nos 
termos de substitutivo __ qu_e oferece; 211 pronunciamento: (ouvido o 
Ministério do Trabalho), ratificando seu parecer anterior, com voto 
vencido, em separado, do Senador Ruy Santos; 311 pronunciamento: 
favorável às duas subemendas de Plenário; 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Legis
lação Social; 211 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridici
dade das duas subemendas de Plenário. 

Em votação o substitutivo que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 

E o seguinte o substitutivo rejeitado. 

EMENDA No 1-CLS (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara •' 170, de 1974 (n' 1.254-B/73, na 
Casa de origem), que "dispõe sobre o exercido da profissão de moto
rista de táxi, e dá outras providências". 

O COngresso Naciónal decreta: 
Art. 111 Considera-se motorista de táxi, para os efeitos desta lei, o profis

sional condutor e responsável pela segurança de veículo que executa serviço 
de transporte individual de passageiros no perímetro urbano: 

I - Na qualidade de autônomo: 
a) quando proprietáriO, cc-proprietário ou promitente comprador de 

um só veículo; 
b) quando preposto de motorista autônomo, na forma estabelecida pela 

Lei n'>' 6.094, de 30 de agosto de 1974; 
c) quando tiver optado por essa forma contratual de trabalho: 
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I I - Como empregado de empresa privada ou de pessoa física, mediante 
qualquer modalidade de remuneração. 

Art. 211 O motorista. autónOmo, em face d"e sua atlvidadc, permanecerá, 
para todos os efeitos legais, como fntegrante da categoria económica, de acor
do com o quadro de atividades e profissões a que se rerere o art. 577 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Art. 39 Ressalvados os direitos adquiridos, não poderá exercer a ati vida
de de motorista de táxi~ em-veículo provido ou não de-taxímetro, quem não fi
zer prova de quitação com as contribuições previdenciária e sindical. 

Art. 4~' Sem prejuízo dos direitos assegurados aos demais trabalhadores, 
o motorista de táxi, quando em pleno exercício de suaS atividades, fará jus: 

I- A 25% (vinte e cinco poi"Cénto) da renda bruta diária do veículo, se 
contratado com vinculo empregatício; 

II- A 35% (trinta e cinco-por cento) da ~enda bruta diária do veículo, se 
tiver optado pelo sistema de trabalho autónomo, observado o§ 211 do art. 19 
da Lei n' 6.094, de 30 de agosto de 1974.· 

§ }9 Os encargos trabalhistas e Previdenciãriõs d·o empregador e do mo
torista de táxi obedecerão ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 29 A aferição da rerida bruta diãria do veículo far-se-á por taxímetro 
totalizador, de uso obrigatório das cidades com população superior a 100 
(cem) mil habitantes. 

Art. 59 O contrato de trabalho entre o motorista de táxi e o proprietário 
do veículo conterá cláusula reguladora da remuneração, nos termos dos inci
sos I e II do artigo anterior, resguardado o que preceitua- o art. 19 desta lei. 

Art. 6<? Aplicam~se ao motorista de táxi as disposTçõ"es â8. ConsolidaÇão 
das Leis do Trabalho sobre os serviços prestados em horário noturno~ e aos 
domingos e feriados. 

Art. 711 A multa resultante de infração de trânsito cometida por motoris
ta de táxi será de sua ónica responSabilidade-, na forma estabelecida pela Res. 
n9 472, de 4 de abril de 1974, do Conselho Nacional de Trânsito. 

Art. 89 Serão da responsabilidade do proprietário do veículo as despesas 
de combustíveiS e manutenção. 

Art. 99 No período de férias, o saláríO dO-motorisui. de táxi com vínculo 
empregatício será iguãl a 25% (vinte e cinco por cento) da riléd-ia aritmética da 
renda bruta diária do veículo, apurada nos 30 (trinta) dias anteriores ao início 
das férias, de acordo coin o estabelecido no inciso I do art. 4~' da presente lei. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as dis
posições em coittrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon-

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, ficam prejudicadas as subemendas a ele oferecidas. 
A matéria vai ao ArQUivo, feita a devida coritunicação à Câmara dos De-

putados. 
.P. o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 170,-DE 1974 
(N' 1.254-B/73, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista de táxi., c dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Considera-se motorista de táxi o condutor de veículo motoriza

do, que execute serviço de transporte individual de passageiros no perímetro 
urbano: 

a) Na qualidade de autónomo, quando proprietário ou promitente com
prador de um só veículo; 

b) Como empregado de empresa privada ou pessoa física, mediante qual
quer forma de remuneração, inclusive à comissão ou por quilómetro rodado. 

Art. 21' O condutor autónomo, em face de sua atividade, permanecerá, 
para todos os efeitos legais, como integrante da categoria económica, de acor
do com o quatro de atividades e profissões a que se refere o art. 577 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3~' Ressalvad9s os direitos adquiridOs no setor de transporte de pas
sageiros, não poderâ exercer atividade de condutor autônomo, em veículos 
providos ou não de taxímetros, quem não fizer prova: 

I - De exercício da profissão de motorista, há mais de 2 (dois) anos; 
II - De que não foi definitivamente condenado por crime de natureza 

infamante; 
III- De que está quite com as contribuições previdenciária e sindical. 
Art. 49 Além das exigências do artigo anterior, considera-se essencial à 

qualificação como condutor autônomo, a apresentação, pelo motorista, de 

uma produção mínif.1a diária de 30 (trinta r qUilómetros, obtida com base no 
dia de traJ?albo de_ 8 (oito) horas. 

Parágrafo único. Nas cidades com população inferior a 500.000 (qui
nhentos mil) habitantes, não serâ exigida a produção mínima diária de que 
trata este artigo. 

Art. 59 Para fins de controle da produção quilométrica mínima, a que 
alude o artigo anterior, ficam obrigadas as autoridades de trânsito dos Esta
dos, Territórios, Municípios e Distrito Federal a zelar anualmente o velocí
metro dos veículos de passageiros a frete, de p-ropriedade-de condutores autó
nomos. 

§ I~' As autoridades mencionadas neste artigo não poderão efetuar o em
placamento, nem expedir o alvará de estacionamento de veículos de aluguel 
pertencentes a condutor autónomo, sem que o requerente apresente prova 
desta sua condição. 

§ 29 As autoridades de_trànsito acima referidas fornecerãO aos interessa
dos ressalvas, quando o veículo for retitã.do de tráfego, etn virtude de aciden
te, avaria ou desgaste, incumbindo-lhes, em tais casos, deduzir da média da 
produção anual a quilometragem correspondente ao período de paralisação. 

Art. 69 Sem prejuízo dos direitos assegurados aos demais trabalhadores, 
os motoristas de táxi empregados farão jus: 

I -A salário-profissional não inferior a 3 (três) vezes o salário mínimo 
em vigor na região ou sub-região em que a profissão for exerCida; 

II- Ao pagamento das horas excedentes da do horãrio normal e das de 
trabalho noturno com acréscimo de 50% (ciilqiienta por ·cento); 

III - Ao pagamento em dobro do trabalho realizado nos domingos e fe~ 
riados, independentemente da concessão de outro dia de folga durante a se
mana; 

IV - A seguro obrigatório, de vida e contra acidentes pessoais, realiza
do às expensas do empregad'?r, em importância capaz de responder pela ma
nutenção do trabalhador e Sua família, na hipótese de morte, ou incapacida
de, temporária ou permanente, para o trabalho. 

Art. 71' Para efeitos de fiScalização do cumprimento desta lei, no que se 
refere ao motorista de táxi empregado fica instituída a- Caderneta de Horário 
de Serviço, a ser assinada pelo empregador ou por seu representante, no iní
cio ou no término do período de utilização do veículo, e obrigatoriamente 
conduzida pelo motorista. 

Art. 8~' Sem prejuízo dos demais requisitos necessários ao exercício da 
profissão, o motorista de tãxi, para trabalhar em frota, deverá submeter-se, 
obrigatoriamente: 

a) A rigoroso exame médico~ a ser-efettiãdo em hoSpital da rede oficial; 
b) A testes psíquicos. 
Art. 99 Serão nulos de pleno direito quaiSquer atas que visem a burlar a 

aplicação desta lei aos motoristas de táxi enipfegados, inclusive, os que te
nham por finalidade ocultar a relação de emprego, sob disfarce de qualquer 
natureza, ou fazer incluir na remuneração unitárii as importâncias devidas a 
título de repouso semanal, férias e serviços extraordinários Ou noturnos. 

Art. 10. O Poder Executivo estabelecerá, dentro de 60 (sessenta) dias, 
normas para expedição e uso da caderneta prevista no Art. 79 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento nll 71, de 1980, do 

Senador Lourival Baptista, solícitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo "A Devolução da Espada de Lopez", do 
Senador Jarbas Passarinho, publicado no Co_rreio Braziliense de 13 
de abril de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado, contra o v_oto do Líder do PMDB. 
Será feita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja trairscrição é soHcii'ada 

A DEVOLUÇÃO DA ESPADA DE LÓPEZ 

Jarbas G. Passarinho 

Tão velha quanto a civilização é a troca de visitas de chefes de governo e 
de chefes de Estado. Uma boa parte delas, porém, não passa de ato protoco
lar de boa vontade; outras destinam-se a dar ênfase ª acordos bilaterais, de 
ffiaiOr ou menor importância; e,- finalmente, poucas se fazem como excepcio
nais instrumentos da História. 

A presença do Presidente João Figueiredo, em dias da semana que hoje 
se finda, na gloriosa e sofrida terra paraguaia pertence à última categoria. 
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Nós, que tivemos- o privilégio de acompanhá-lo, sentimos a sensação rara
mente experimentada pelos homens de estar participaúdo de um aconteci
mento que constitui um marco altamente expressivo da História entre os 
dois povos. O primoroso discurso com que o Presidente da República, em ce
rimônia solene, surpreendeu ao próprio Presidente Stroessner, como de resto 
a quase todos menos um punhado reduzido de brasileiros que conheciam seu 
texto, não conteve uma só vez a palavra guerra, mas muitas vezes o vocábulo 
paz. A dura lembrança dos anos 70 do século passado, o nosso Presidente 
elegantemente denominou-a de ''vicissitudes da História", ao mesmo tempo 
em que salientava, sem o menor laivo de triunfalismo, que trazia consigo, 
para ali mesmo passar às mãos do Presidente do Paraguai, .. objetos de uso do 
Marechal López", Nem mesmo 'uma referência· explícita à espada, que pen
deu de suas mãos, já mortalmente ferido, na última página da guerra doloro
sa, em Cerro-Corã. 

Nesse preciso instante, a audiência ilustre, constituída de ministros de 
Estado, generais, almirantes e brigadeiros paraguaios, parlamentares perten
centes ao Partido Colorado, juízeS da Corte Suprema, com"eçou a perceber, 
entre incrédula e perplexa, a grandeza para eles incomensurável do ato a que 
assi.stf<i.moS. De fato, o noticiário que precedeu a viagem do Presidente Fi
gueiredo, bem assim toda a parte inicial de seu discurso, levaram a crer que se 
tratava de devolução do arquivo nacional do Paraguai, apresado ao fim da 
guerra, e zelosamente guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
por maiS de uma centúria. Não era pouco, conVenhamos. Há de 
compreender-se quanto terá sido doloroso e constrangedor, ao longo de todo 
esse tempo, para os paraguaios, estudiosos de sua História, terem de recorrer. 
ao Rio de Janeiro para compulsar as peças constantes do arquivo, arrebatada 
como presa de guerra. 

Já era, pois, um passo de grande significação, para a cultura nacional, a 
restituição- de papéis tão imPortantes. Provocada, sem dúvida, a gratidão de 
nossos amigos paraguaios. o ·mais expres-s-ivO; porém, seguit-se-ia à ·decla
ração feita pelo Presidente Figueiredo de que estavam os brasileiros fazendo 
retornar a Assunção essa valiosa parte da memória nacional paraguaia. 
Quando o nosso Presidente fez uma pausa, em seu discurso, para que aos 
olhos das autoridades comprimidas no belo salão nobre do Palâcio López, 
fosse descerrada uma colcha ricamente trabalhada e, afinal, aparecessem aos 
nossos olhos as relíquias a que o nosso Presidente se referiu discretamente 
como "objetos de uso pessoal do Marechal Solano López". Quando, a partir 
do próprio Presidente StroeSsner, todos se fOram dando conta de que estavam 
diante não apenas da banda, cujas cores são as mesmas hoje usadas pelos ge
nerais paraguaios, nem do sinete do Marechal, mas que estava ali, diante de
les, aparentemente uma peça fria repousando sobre travesseíros, nada menos 
que a espada que Solano López brandira no ar de Cerro-Corá., ressistindo à su
prema humilhação de se ver aprisionar pelas vanguardas brasileiras do Gene
ral Câmara, então a emoção abandonou _a todos aqueles cavalheiros até ali 
contidos pelo protocolo e pela densidade da cerimônia palaciana. Aquele 
sabre teve o condão de incendiar os corações dos presentes. Ao vê-lo, homens 
experimentados na guerra, ou nos embates calculados da diplomacia, ou ain
da na direção de altos órgãos da adminisfr'áçãõ, lodos, sem exceção do pró
prio Presidente Stroessner, deixaram-se dominar pela comoção violenta. 
Quase todos não contiveram ou não se preocuparam em conter as lágrimaS 
que desciam pelos rostos afogueados. Foi um momento da mais alta e rica 
emoção a nos unir a nós brasileiros e paraguaios, até ali face a face corno 
duas delegações civilizadas e regidas pelas regras protocolares que impõem 
uma rígida parcimónia nas palavras e uma estudada contenção nos gestos. 
Agora, não. l:ramos verdadeiros irmãosem festa espontânea de confraterni
zação. Enquanto durava a pausa, no discurso do Presidente Figueiredo, para 
que ele pessoalmente acompanhasse o primeiro-mandatârio paraguaio até à mesa 
onde repousavam as relíquias, violamos, sem disso nos dar conta, as re
gras do cerimonial e abraçamo-nos em efusão. Vi, lágrimas nos olhos de meu 
querido amigo Don Raul Pena, ainda agora Ministro da Educação,-em cuja 
qualidade o conheci, quando assinamos um- COn-vênio, eu pelo Ministério da 
Educação e Cultura do Brasil e ele pelo do Paraguai. Logo, outros ministros 
nos imitarã.iri. Pelas portas abertas do belo palácio, que nos permitiam divisar 
o céu de Assunção, entrava uma brisas que se compunha admiravelmente 
com o calor humano que transbordava no salão. 

Mais tarde, me diria o líder da Maioria~ na Câmara de Senadores, que 
aquele gesto rasgava, agora sim, horizontes irifinitos para a definitiva consoli
dação da amizade entre Brasil e Paraguai. ·seus olhos ainda estavam mareja
dos, quando exclamou: ~·Imagine o privilégio de minha vida, que é ter vivido 
o bastante para, hoje, olhar, e quem sabe poder nele tocar levemente, o sabre 
com que o Marechal López caiu ferido de inerte, proferindo as palavras que 
hão de ser eternamente lembradas por meu povo: "Muero por mi Pátria!". 

Almoçávamos, a seu convite. Tocado pela avassaladora comoção do 
momento, ergui meu copo e disse, com humildade: 

- Bebo pelo Marechal Solano López. 
- Ele, o rosto abrasado, os olhos brilhando por trás das lágrimas, levantou 

seu copo, em correspondência ao meu gesto inesperado, e por sua vez me sur-
preendeu: · 

- Bebo pelo J:.?uque de Caxias. 
Não há dúvida, que se rasgaram os horizontes para dimensões ilimita

das, quando brasileiros saúdam Solano López e paraguaios homenageiam a 
Caxias, no- coração da cidade de Assunção, mais de cem anos passados desde 
o fim de uma guerra que abalou o continente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n•5I, de 1976 (n' 1.214/75, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes não
bíodegradáveis, nas condições que especifica, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n• 51, de 1980, da Comissão: 

- de Redacão, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente ado

tacto, nos termos do art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria vOlta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivO aprovado 

Redação do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei 
da Câmara n' 51, de 1976 (n' 1.214/75, na Casa de origem). 

Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte: 

Dispõe sobre a fabricação de detergentes não--biodegradáveis, nas 
condicões que especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. J9 As empresas industriais do setor de detergentes somente pode~ 

rão produzir detergentes não-poluidores (biodegradáveis). 
Art. 29 A partir da vigência desta Lei, fica proibida a importação de de

tergentes não-biodegradáveis. 
Art. 39 O Ministério da Saúde não concederá novas licenças, ou pror

rogação das atuais, de saneantes não-biodegradáveis. 
Parágrafo único. A exposição à venda ou entrega ao consumo de pro

dutos sem a licença de que trata este artigo constitui infração capitulada no 
Decreto-lei n9 785, de 25 de agosto de 1969, sujeitando-se o infrator ao pro
cesso e penalidades previstos nesse diploma legal, sem prejuízo das demais 
sanções penais. 

Art. 4'<' Os rótulos dos produtos de que trata esta Lei conterão dizeres 
explícitos sobre o seu modo de usar e as cautelas necessárias, a fim de preve
nir ou evitar casos de agravos à saúde. 

Ar't. 59 Fica fixado o prazo de 3 (três) anos apara adaptação das indús-
trias referidas no art. J9 às exigências desta Lei. 

Art. 6~> Est!l Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7~" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 31, 
de 1979 (n' 2.153/76, na Casa de origem) que altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 
5.452, de I,.. de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s 61, 62 e 63, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇão e Justiça (exame solicitado pela Comissão de 

Legislação Social}, pela constitucionalidade, juridicidade e, no méri
to, favorável; 

- de Legislacão Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, -·em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queíra fazer Üso da palavra, declaro encerrada adis

cussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Rejeitado. 
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A matéria vai ao ArquiVO-, ·re-n-á-á devida comunicação à Câmara dos De~ 
puta dos. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 31, DE 1979 

(NO 2.153/76, na Casa de origem) 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova~ 
da pelo Decreto~lei nQ 5.452, de 1º de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin~ 
te redação: · 

'"Art. 296. A renl.uneração da horã proii-ogada será, no míni
mo, trinta por cento superior à da hora normal e deverã constar do 
acordo ou do contrato coletivo de trabalho." 

Art. 2<?- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO. 
Art. 3"" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 5: 

Discussão; em turfio úriico, do Projeto de Lei da Câmara it9 I, 
do 1980 (no 2.017/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doação do terreno que 
menciona, situado no Municípío de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob no 209, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 1, OE 1980 
(N' 2.017/79, na Casa de origem) 

De iniciatb•à do Senhor Presidente da República 

Autoriza a doação do terreno que menciona, situado no Municí
pio- de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ein nome da União, 

à Companhia Estadual de Silos e Armazéns, o terreno com área de 31.595,67 
m 2 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco metros quadrados e sessen~ 
ta e sete decímetros quadrados), dividido em lotes, delimitado pelas Ruas Al
mirante Barroso, Avenida GC:rleral Lima Figueiredo, Uruguai e Rodrigues 
Alves, no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 O terreno a que se refere o art. 1 'i' desta lei destina-se a insta
lações da donatáría. 

Art. 39 A doação efetiVã.r~se-ã mediante contrato, a lavrar~se em liv~o 
próprio do serviço do PatrimôniO da União, tornando~senula, sem direitO a 
qualquer indenização e corn a reversão do terreno, se a este for dada apli~ 
cação diversa da prevista no art. 29 desta lei, ou se oc-otrer inadimplemento de 
cláusula contratual. 

Art. 4'~" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO: 
Art. 59 Revogam-se as disposições em c-ontrário." - - · 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 48. de 
1979, do Senador Humberto Lucena, que altera o art. 440 do Regi
mento Interno do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob nos 66, 67 e 68, de 1980, das Comissões: 
·-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; 
- Diretora, contrário;- e 
-de FinaOças, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I 'i'~Secretãrio_, 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 132, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n9 48, a fim de que seja encami
nhado ao reexame da Comissão Diretora. · 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- Em votação o requerimento que 
acaba de ser lido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- Pil)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para justificar requeri
mento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Encaminhei o presente requerimento à Mesa porque, pelo parecer emiti
do pela Comissão Diretora, da lavra do nobre Senador Dinarte Mariz, nota
se, como já tiVe ocasião de dizer neste Plenário, que houve um equívoco na 
apreciação da matéria. 

O nobre Senador Dinarte Mariz pensou que se tratava do mesmo estágio 
universitário que se realiza na Câmara dos Deputados, alegando, inclusive, 
que uma indicação sobre semelhante assunto já havia sido rejeitada pela Co
missão Diretora. No entanto,- o que se trata é da proposição de estágios nos 
serviços administrativos da Secretaria do Senado Federal. 

Daí por que requeri o reexame desta prop-osição pela Comissão Direto~ 
ra. (Muito bem_!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 7: 

Discussão, em tLirno único, do Projeto de Resolução n9 158, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 1.203, de 1979), que autoriza o Poder Exe~ 
cutivo a alienar à Empresa Reflorestadora Rio Branquinho Ltda. 
terras públicas no distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para implantação de um 
Pólo Agropecuârio, tendo 

PARECERES, sob nos 1.204 a 1.207, de 1979, das Comissões: 
-de CQnstituição e Justiça- ]9 pronunciamento: propondo o 

retorno da matéria à Comissão de Legialação Social, para correção 
de lapso; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade 
do Projeto e da Emenda da Comissão de Legislação Social; 

- de Legislação Social - 29 pronunciamento: apresentando 
Emenda de no 1-CLS; e 

- de Agricultura, favorável. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador ~vandro Ca~reira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para discutir.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: A Zona Franca de Manaus, instituída pelo Decre~ 
to 288, de 1967, inequivocamente se constituiu num trampOlim para o preten
so desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 

O Governo, à época cheio das melhores intenções, regulamentou a lei 
que criou a Zona Franca de Manaus_. Em 1967 houve a regulamentação da 
lei, que data de 1958, se não me falha a memória. 

A Z~na Franca de M~naus se instalou sem nenhuma i_d_eologia, sem ne~ 
nhum espírito glebário para o desenvolvimento, e Partiu, a exemplo da maca
qUiação que sempre nos inspirou, instalando uma indústria de aparafusamen
to. 

Seria perfeitamente justificável esse comportamento se, logo em seguida, 
depois de consolidada a fase de aparafusamento, tivesse a Zona Franca de 
Ma naus se inspirado num veto r desenvolvimentista que ·atendesse às solici~ 
tações autênticas daquela gleba. No entanto, ela continuou, insistiu naquela 
tomada de posição prüneira. Depois de críticas acerbas, entendeu de instalar 
na periferia de Manaus, um celebérrimo distrito agropecuário, que pudesse 
explicar o atendimento a uma vocação nativista para o desenvolvimento. 

Ora, a SUFRAMA iniciou a instalação do projeto agro pecuário em Ma
naus exatamente quando a SUDAM - órgão maior do desenvolvimentQ 
amazôn"ico - jâ inspirado no fracasso dos projetes pecuârios instalados na 
Amazônia oríental; a SUFRAMA desaconselhava, e desautorizava a apro-
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vaçào de novos projetas pecuários para toda a Amazônia. Contraria tcda a 
experiência acumulada pela SUDAM, e outros órgãos científicos da área, ao 
tentar instalar um projeto agropecuârio, exatamente depois que a SUDAM, 
inspirada nas informações de técnicas e experiências científicas na Amazônia, 
<.:onstata que a pata do boi representa um insulto à ecologia amazônica. Um 
ou outro bolsão, uma ou outra áreã basáltica poderia favorecer a instalação 
de uma pecuária que, assim mesmo, seria de subsistência e de suporte das ad-
jacências. --

Conclui-se, Sr. Presidente, que a Maioria nesta Casa, com o seu poder 
demolidor, de ganhar no plenário, deve se debruçar sensatamente, sobre a 
política que o seu Governo esta adotando, inspirado na SUDAM, pois é a 
própria SUDA M, Srs. Lideres do Governo, do PDS, que decidiu, desde o iní
do de 1978, jamais aprovar qualquer projeto pecuário para a- Amazônia, a 
não ser que o exame da terra provasse um?. vocação autéritica-parà a pe
cuária. 

Os terrenos ao redor de Manaus, em volta de Manaus, são constitUídos 
de latossolo, de laterita pura, não têm nenhuma vocação agropecuária, nem 
agrícola, quanto mais pecuária. 

Portanto, essa negociata- isso se tratã-ã.penas de uma negociata imobi
liária, pois se sabe perfeitamente que as metrópoleS brasileiras tendem a um 
engorgitamento e a uma explosão demográfica, e todos os terrenos que estão 
na periferia das Capitais se valorizarão obviamente. 

Essas terras são imprestáveis para a agropC:cuâria. Ternos áreas próximas 
de Ma naus, como as Autazes e a várzea amazônica, na beira do Rio Amazo
nas, próprias para a pecuária de subsistência, para Suporte de Manaus, neSta 
fase de incremento, com setecentos ou oitocentos mil habitantes. Portanto, 
nos arredores de Manaus não tem cabimento a instalação de nenhum pólo 
agro pecuário. I:: pura negociata, é transação para valorização e, daqui a 10 ou 
I 5 anos, esses terrenoS estarem valendo uma fortuna, e obtenção de incenti
vos fiscais c obtenção de empréstimos fáceis. 

Peço à Liderança da Maioriã O esta Casa que O rejeite, porque é o próprio 
Governo, é a própria SUDAM, é orientação- da SUDAM que não autoriza 
mais projetes pecuários a não ser depois de um exame acurado; este projeto 
não foi submetido a este exame; a terra é latossolo, é laterita, não tem nenhu
ma vocação pecuária. 

Acresce o seguinte: a SUDAM não está dando nenhuma prioridade, ela 
se dispõe a examinar mas não se compromete; de 300 e tantos projetes pe
cuários aprovado~ pela SUDA M, apenas uma minoria localizada em trechos 
com solo vacacionado para pasto, conseguiu frutificar, os demais estão insol
ventes, oneraram a Nação, serviram apenas para desviar recursos que deve
riam ter sido orientados para outra área mais prioritária da Amazônia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo com conhecimento de causa: não se 
justifica a alienação dessas terras, não hã razão para isso, não há motivo. O 
celebérrimo distrito agropeCuãrio instalado pela SUFRMA não tem justifica~ 
tiva, está localizado em terras áridas, sâfara, com teor de acidez e de alumínio 
de difícil controle. t possível criar gado nesta área se houver uma correção 
que será antieconômica, como também é possível plantar tomate na Groen
Jãndia, Sr, Presidente. 

De foima que a:qui eu deixo o meu apelo, o meu apelo à Lidernça do 
PDS nesta Casa, que obedece à orientação do Governo e a orientação do Go
verno da Amazônia é exatamente repudiar os projetas pecuãrios e orientar os 
recursos para outras áreas prioritárias e não para esta forma de negociação 
que só tem um objetivo: é imobilização. · 

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

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB-AM)- Ouço V. Ex•, com 
mui ta honra. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Na Comissão de Legislação 
Social votei, como membro daquele órgãO técnico, com restrições, fnclusiVe 
porque não havia nada no processo que esclarecesse, de acordo com a legis
lação, se há ou nãO posseiros fixados nessas terras a serem alienadas. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não, posseiros não 
há. 

Porém, o problema é afnda maior: é que as terras são imprestáveis, total
mente ímprestáveis. Eu cito um exeniPlo, Sr. Presidente, que me vem de me
mória, de muitos que quebraram a cara: o de um pecuarista de tradição na 
área, chamado José Nascimento. Todos os Srs. que jã foram a Manaus e vis
lumbraram o Aeroporto Internacional não ignoram que, do ladQ daquele rio 
que bordeja o Aeroporto, há uma área totalmente calva. Naquela área~ um 
pecuarista de várzea tentou criar gado e perdeu uma fortuna. Pelo fato de a 
terra sustentar uma árvore de 40 metros de altura, ele supunha, na sua impro
visação, no seu empirismo, que uma terra -quc:nnxstenta uma árvore de 40 me
tros pudesse sustentar, também, um pasto; mas, na Amazônia é diferente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Verificou que ovelha não é para 
mato, como se diz no Rio Grande do Sul. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exato. A terra não 
se presta para pecuária, porqUe a "floresta amazónica não víve do solo, Srs. 
Senadores. Isto já foi reconhecido- é a própria Dr• Clara Pandolfo, da SU
DAM, quem reconhece que a maioria da floresta amazónica vive de si mes
ma, de uma reciclagem, de um feedback intenso, da chuva e do que a chuva 
lixívia e traz, não é do solo. Então, o distrito agropecuário, atrãs de Manaus, 
não se justifica, uma transaçãO em torno de 15 mil hectares nesta área, para 
fins agropecuários, não Se justifiCa! 

O Si. Mendes Canale (PP- MS)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Com muita honra, 
_pobre Senador. Ouço o parte de V. Ex• 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Quero lembrar ao nosso ilustre Se
nador Evandro Carreira a visita que fiUrrio:S ao Projeto Jari, e V. Ex• estava 
presente, quando visitamos a área da SUFRAMA. No Jari, a informação que 
nós tivemos, pelo tempo e experiência que eles adotaram, inclusive, na parte 
da criação de gado, foi que a formação de p-astagem era realizada debaixo dos 
pi nus que plantavam, para impedir a erosão. Uma das perguntas que fizemos 
era, se o terreno erosivo, naquela área, poderia suportar um desmatamento 
para a formação de pastagem pura e siiriP16s. A informação que obtivemos 
dos técnicos do Jari foi de que, no terreno acidentado, em âreas acidentadas, 
não era possível que se fizesse o desmatamento para a simples formação de 
pastagem: E nós tivemos a oportunidade de verificar que lá na ârea da SU
FRAMA, onde há dois Projetas agropecuãrios, com o desmatamento que 
eles fizeram para a formação de pastagens, sem que estivessem abrigadas por 
árvores, a erosão se iniciava. Logo, inclusive, a formação de pastagem nesta 
área, acreditamos nós que ela não tem condições de vigorar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente, ilustre 
Senador Mendes Canale, V. Ex• traz a autoridade de Presidente da Comissão 
de Assuntos Regionais do Senado e participou daquela viligeatura até Jari, 
onde constatou este fato. Foi informação dos técnicos do Jarí de que o pasto 
não podia se fixar, estavam fazendo uma experiência, consorciando o pasto 
com o pinus, isto é, plantando o Pasto debaixo de pi nus, porque talvez assim 
a copa dos pinus detivessem o impacto plUviométrico para não haver a lava
gem do solo, a llxiviação. 

Sr. Presidente, na Amazônia acontece coisa sul gene ris. O problema ama
zónico não é um problema econômico; é um problema biológico. 

A existência dos chamados extrametabólitos, os quais são enzimas anti
corpos, substâncias eliminadas pela microflora e microfauna existente nesta 
biomassa superfiCial, onde acontece a reciclagem intensa. São substâncias que 
atuam até no crescimento da árvore e no equilíbrio biológico da área. 

Esse húmus, não pode ficar exposto ao sol ardente que é biocida. O sol 
ardente de 40° da Amazônia é biocida, ele mata esses microorganisrnos e de
sativa ou superativa os extra-metabólitos e a pecuária na- Amazônia destrói o 
dossel, a copa das árvores que agasalham esse laboratório sui generis. E o Go
verno sabe disso! Tanto sal?'? que a SUDAM suspendeu a aprovação de pro
jetes pecuários na Amazônia a partí{ de f97S. 

Ê exatamente isto QUe peço à ilustre liderança desta Casa, à Maioria, que 
tem poder de decisão que evite, evite mais esta negociata que há de prejudi
car, prejudicar o próprio GoVerno, -a própria política do Governo. h o Go· 
verno que está adotando esta política. O Governo está se orientando na Ama~ 
zônia para outros setores que não são a pecuária. O Governo reconheceu- e 
nisso deu uma demonstração de compreensão e de grandeza- que a Amazô
nia não tem vocação pecuária; são" outras _as suas vocações. -

Deixo o- meu apelo aos ilustres patriotas do Governo e da Maioria. 
(Muito bem!) 

to. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje-

Concedo a palavra ao nobre Sena~or J_osé Lins. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão o 
Projeto -e a emenda. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-los, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem -prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 158, DE 1979 

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa Reflorestadora 
Rio Branquinho Ltda., terras públicas no Distrito Agropecuário da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para a 
implantação de um pólo agropecuário. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Poder Executivo autorizado a alienar terras públicas no 

Distrito Agropecuãrio da Superinteridêricia da Zoi1a Franca de Manaus (SU
FRAMA) à empresa Reflorestadora Rio Branquinho Ltda., para a implan
tação de um pólo agro pecuário em condições de satisfazer demanda de terras 
para a execução de projetas e propiciarem o aproveitamento racional dos re
cursos naturais, gerando produção de alimentos em escala correspondente às 
necessidades de consumo, possibilitando a substittiíção gradativa de impor
tações, e a produção de matéria·s~primas expO-rtáveis para a indústria. 

Art. 29 A alienação da área referida no artigo precedente será efetivada 
mediante promessa de c_ompra e venda, com cláusula resolutiva que condicio
ne a Iavratura da Escritura de Compra e Venda ao fiel cumprimento do cro-
nograma físico-financeiro da execução do projeto. -

Parágrafo único. A cláusula resolutiva pOderá ocõrrer, ainda, se a em
presa não iniciar a imPlãntii.Ção- do projetá no prazo de- um ano contado da 
data da Escritura de Promessa de Compra e Venda oU se se verificar parali
sação das atividades de implantação dO mencionado projeto, ficando a SU
FRAMA com o direito de ser reintegrada na posse da área, e proceder a nOva 
alienação. -

da. 

Art. 311 Esta ResoJução entra em Vigor na data -de sua Publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passa-se à votação da emen" 

Os Srs. Senadores que a aprovam perm:ãneça.-rrr sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

I! a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA No 1-CLS 

Dê-se ao artigo 19 do Projeto de Resolução n'? I 58, de 1979, desta Comis
são, a seguinte redação: 

"Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a alienar uma ãrea 
de 15.000 ha (quinze mil hectares) de terras públicas no Distrito 
Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA), à empresa Retlorestadora Rio Branquinho Ltda., 
para a implantação de um pólo agro pecuário em condições de satis
fazer a demanda de terras para a execução dos recursos naturais, ge
rando produção de alimentos em escala correspondente às necessi
dades de consumo, possibilitando a substituição gradativa de im
portações, e a pi'odução de matérias-prímas 'ex.portáveis para a in
dústria." 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 19, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 197, de 1980), que- autoriza a alienação de 
terras públkas no distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, tendo 

PARECERES, sob nos 198 e 199, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela ordem.)- Sr. Pre· 
sidente, eu deveria ter levantado essa questão de ordem no item anterior, mas 
como já havia sido iniciada a discussão, que aliás nãá chegou a terminar, por
que V. Ex• imediatamente pôs a matéria em votaçãO, deixei para argUi-Ia ãgo
ra, perante V. Ex•. t;: que nos avulsos distribuídos- não foi incluída a Mensa
gem do Senhor Presidente -da Repú_blica, acompanhada da respectiva Expo
sição de Motivos. 

Ora, diz o art. 154 do Regimento Interno, textualmente: 

.. Todo parecer deve ser conclUsivo em relação à matéria a que 
se referir, podendo a conclusão ser: 

e) pela apresentação de: 
I - projeto.'" 

É claro, portanto, que os pareceres têm que ser anexados à matéria, para 
reconhecimento da Casa. 

Aliás, e~ já tive ocasião de suscitar essa questão, mas a Mesa não me deu 
ouvidos. 

Como o avulso. desta nova proposição que V. Ex• agora anuncia, tam
bém não contém a Mensagem e a Exposição de Motivos do Senhor Presiden
te da República, eu sugiro a V. Ex• que a matéria seja retirada da Ordem do 
Dia, para distribuição de novos avulsos, porque nós não podemos votar um 
projeto de resolução que se refere a uma Mensagem, a uma Exposição de Mo~ 
tivos que nãõ conhecemos. (Muito bem!) 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM) -~Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira, para uma questão de ordem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para questão de or
dem.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O item 7 fala em discussão em turno único e nãó fala em votação. Exala
mente por carência desse parecer, acreditei que fosse haver apenas a discussão 
e a votação, razão pela qual, não tomei Uma providência que ine parecia cabí
vel logo após a Votação. · 

Então levanto essa questão de ordem, se a matéria do item anterior, não 
pode ou não deve sofrer o m~smo trâmite exigido pelo ilustre Senador Hum
berto Lucena, por carência élesse" pãrecer? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador, apesar de 
ser matéria vencida, devo informar a V. Ex• que à discussão segue-se normal
mente a votação. Nós seguimos realmente esse ritmo e até paramos, num cer
to momento, porque tivemos a impressão de que o Senador Jarbas Passari
nho desejava usar da palavra. Esperamos e S. Ext. não usou da palavra, e nós 
então votamos e encerramos a matéría. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra a V. Ex• 
pela ordem. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pela ordem.) -0 nobre 
Senador Jarbas Passarinho estava de pé, solicitando a palavra. Eu estava 
atento ao discurso que S. Ex• ia fazer. Mas ele estaVa de pé, solicitando a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Exato. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Eu estava atento, para 
ouvir o pronunciamento de S. Ex•, Para fii'ri'lai convicção. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Mas, acontece que S. Ex• de
sistiu da palavra, então, encerrei a matéria. S. Ex• olhou para mim e desistiu. 
O nobre_Senador Jarbas Passariilho está presente e poderá confirmar que 
olhei para o Senador, parei, e S. Ex• desistiu Qa palavra, nobre Senador Paulo 
Brossard. Assim, encerrei como era normal. 

~o que tenho a informar a V. Ex• 
A questão que V. Exf-Ievantou estâ perfeitamente infoririãda. 
Agora informo ao nobre Senador Humberto Lucena. O Regimento, 

nobre senador, diz o seguinte: 

"Todo parecer deve ser condusivo em relação à matéria a que 
se referir, podendo a conclusão ser pela aprovação total ou parcial". 

Mas V. Ex• vai verificar que termina pela apresentação do projeto. No§ 
2'1, V. Ex• verifica qtie nas hipóieses dos itens I, 2 e 3 da alínea e, o parecer é 
considerado justificação da pi-oposta apreseritada". 

Então, segue um ritmo_ normal. Não tínhamos outro caminho. É a mar
cha normal pelo Regimento. O parecer da Corilissão esclarece. 

De maneira- que, -com relação à matéria vencida, é o caminho normal a 
seguir e tem sido seguido pelas Mesas ou por aqueles que presidem no mo
mento a sessão. 

O "Sr. Evandro Carreira (PMDB -AM)- Peço a palavra, Sr. Presiden-
te. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• estã com a palavra, 
nobre Senador. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Insisto com a ques· 
tão de ordem, porque não considero matéria vencida uma vez que a orien
tação da Mesa tem que ser explícita. 

Não sou obrigado a advinhar que depois da discussão ainda teria vo
tação. Isto deveria estar explícito aqui. 

É naturãl, que crnpós a discussão, eu até me ausentasse, na certeza de 
que não haveria votação, ela seria em outra oportunidade. 

A minha questão de ordem tem razão de ser e a votação está prejudica
da, porque ela não estâ esclarecida aqui, nos avulsos distribuídos. Ela não é 
explícita. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, V. Ex• con· 
cluiu a questão de ordem? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hormes)- Devo informar a V. Ex• que 
é ritmo normal. Terminada uma discussão, automaticamente segue-se a vo
tação. Então, é apenas o que tenho a informar a V. Ex• Sendo que isso, eu 
queria que o nobre colega me perdoasse, e até colaborasse com a Mesa, por
que é uma rotina norroai._Mas, V. Ex• está com a palavra. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Meu ilustre Presi
dente, eu pretendo colaborar. Não posso colaborar com_ o que é injusto e o 
que não é esclarecedor, quando o avulso é exatamente para orientar o Sena
dor, é para orientar o Plenário. 

Aqui fala em discussão. 

Item T: "Discussão em turno único do Projeto de Reso-
lução n• !58, de 1979 ... " 

Não fala em votação. Não diz que haveria votação. Então, eu me achei 
no direito de não dar atenção e, na supoSIÇão de que o ilustre Líder da Maio
ria fosse falar, eu dei atenção aO ilustre Senador Saldanha Derzi. Deixei de 
pedir verificação, porquanto seria uma -incongruência da minha parte não pe
dir verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - V. Ex• concluiu? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Sim, eu vou pedir 
agora, depois de ter passado essa negociata de 15 mil hectares. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, lamentavel
mente isto ê uma rotina que já se segue-hã longos anos no Senado. Acredito, 
até, que V. Ex• possa ter razão, mas no momento o humilde colega que está 
presidindo esta Casa está, apenas, se"guiildo uma tradicional rotina da Casa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Eu compreendo, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Herme~)- Pois bem, lamentavelmente é 
uma matéria vencida, votada e não tenho nada mais a fazer sobre o assunto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Sr. Presidente, com
preendo, quero lavrar o meu protesto e pedir a V. Ex• que, doravante, insira a 
palavra votação na orientação que nos dâ através do avulso, do contrário ê 
melhor nem haver orientação e sequer publicação dos avulsos. 

A orientação deve ser clara e expressa: depois da discussão em turno úni
co haverá votação. 

tensão de orientar o Plenário, então que o faça por inteiro e não a prestação, 
ela não precisa admitir ab initio, que o Senador saiba de cor o Regimento ln
terno. 

Se a intenção desse avulso é orientar, que oriente por completo e não 
pela metade e para tanto o avulso deveria dizer que, depois da discussão, vem 
a votação, não é j_usto ficar subentendido. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador, para cola
borar com V. Ex• V. Ex• poderia fazer disso uma proposição e encaminhar à 
Mesa que eu levaria, realmente, a uma reunião da Mesa para que fosse discu
tido. to máximo que posso fazer pela atenção que me merecem todos os Srs. 
Senadores e V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. Eu ficarei 
de dedo no gatilho, constantemente. 

O SR. PRESIDENTE ( Gabriel Hermes) - V. Ex• pode encaminhar 
urna proposição que, assim, evitaremos isso no futuro. 

Em discussão o Projeto de Resolução n9 19/80, lido anteriormente. Não 
sei se os Srs. Senadores desejam que o projeto seja lido novamente. Vejo que 
não. 

Com a palavra V. Ex• para discutir o Projeto n9 19/80. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não. Eu não pedi a 
palavra. Eu estou de dedo no gatilho para pedir verifiCação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar 

a discussão. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que _aprovam o_ projeto permaneçam sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Peço verificação de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - V. Ex• serã atendido, de 
acordo com o Regimento. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vamos repetir a votação, 
por ter ocorrido defeito no painel eletrôáiCO. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Com a palavra o nobre Se
nador Evandro Carreira. 

O~SR. H' ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Sr. Presidente, mais 
uma vez recorro à Mesa no sentido de acabar com a votação eletrônica, ela 
não tem nenhuma credibilidade, a prova está aí. É preciso alguém com gran
de experiência eletrônica para apertar esses botões. Não funciona, e ninguém 
sabe se isso pode ser até manipulado, ninguém sabe. 

A votação, Sr. Presidente, é aquela chamada nominal, esta é que é vo
tação crédula. 

Quero que se registre o meu protesto. Não há credibilidade na votação 
etCtiônicà: Jà Tri_úrriúãà Vezes constatou-se isto, aqui, que não hâ confiabiiida
de nesse paineL 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Apenas para concluir, nobre 
Senador, o art. 335, do nosso Regimento, diz: O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, lamentavel

mente V. Ex~ está com razão. Registrou defeito, por isso a chamada será no
•• A votaçã.o realizar-se-á: imediatamente após a discussão, se minai. 

este Regimento lião dispuser noutro sentido." 

Quer dizer, às vezes, as Presidências têm seguido, real~_ente, o que o nos
so Regimento diz. De forma que V. Ex• levailtou uma quCstão simpática, mas 
V. Ex" terá que tomar outro encaminhamento. 

Peço a V. Ex:• que considere porque com esta explicação sobre o Regi
mento é matéria encerrada. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não. Sei que contra 
a força não há resistência. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Mas, não hã força, estou 
preso à rotina e ao Regímen to. 

O SR. EV ANDRO CARREIREA (PMDB- AM)- Meu ilustre Presi
dente, a minha questão é exatamente para dizer à Mesa, que se ela tem apre-

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Para uma questão de ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador J arbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Líder da Maioria, Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Perdoe-me V. Ex•, mas a for
ma pela qual está sendo dada a decisão ao caso, parece-me que gerará, aqui, 
jurisj)urdência, e absolutamente a Liderança da Maioria não concorda com 
isso. Se o nobre_ Senador pelo Amazonas acha que o p~ocesso tecnicamente é 
falível e os homens que aqui estão não são dignos de confiança, então S. Ex• 
terá outro recurso; não aquele de impedir que possamos votar conforme o 
Regimento Interno do_Senado recomenda. Essa é uma votação por painel ele-
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trônico,--qu3.rido o nome de cada um de nós aparecerã lã. E Se houver qual
quer possibilidade de fraude, que é o que eStá implícito no pensamento de S. 
Ex•, que se recorra através do documento final do computador. 

De maneira que não me parece, de modo algum, Sr. Presidente, que se 
possa, desde logo, admitir que a votação eletrônica deva ser abandonada, 
porque um Senador da República acredita que o processo não é merecedor de 
crédito e que seus companheiroS tãmbém não o são. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Líder; devo informar 
a V. Ex• porque me foi comunicado pelos responsáveis pelo serviço que esse 
painel estava com defeito. Neste momento, chega um funcionário aqui e diz 
que já está funcionando. ASsim, a votação ~erá feita pelo sistema eletrônico. 
O defeito aconteceu p6r-qU.eUm dos Srs. Senadores, antes que a Presidência 
solicitasse seu voto, apertou um botão. Foi essa a causa do defeito explicada 
pelo funcionáriO. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para se iniciar a vo
tação. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreirã.: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Sr. Presidente, V. 
Ex• comprovou que o processo técnico não merece credibilidade. V. Ex• cons
tatou e confirmou que há minutos não estava funcionando e acaba de reafir
mar que talvez a pane ocorrera pelo fato de alguém ter apertado o botão, an
tes da ordem dada pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Mas isso é comum, nobre 
Senador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM) - Mas, ilustre Presi· 
dente, como é que V. Ex•, como é que a Mesa pode controlar 120 tantas mãos 
debaixo de uma mesa, dentro de uma gaveta, para não apertar na hora apro
priada? Convenhamos, nobre Senador, não há credibilidade, não há confiabi~ 
!idade. 

Eu não estou imputando a qualquer Senador a possibilidade de manipu
lar essa geringonça, mas esse painel essa tecnologia, esse troço, não é contro
lado por nós. Nós Senadores não temos conhecimento técnico. Conclui-se 
que ficamos a mercê de um funcionário, ou de alguém interessado ou tercei
ros interessados que podem adulterar a votação. 

Sr. Presidente, não há credibilidade para esse sístema eletrônico de vo
tação. O Senado da República não pode ficar sujeito a um aparelho que sofre 
pane constant'emente e que fica à mercê do aperto de botão, antes da ordem 
de V. Ex•. 

Não é admissível que as votações no Senado fiquem sujeitas a um apare
lho inconfiável, desacreditado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, vamos ini· 
ciar a votação. O que se dá, e apenas para concluir, é que o Senador levantou 
a questão de que o aparelho não merecia credibilidade, não são os Srs. Sena
dores. Mas a verdade, Sr. Senador, ê que o defeito jâ foi Sanado e o aparelho 
já está funcionando. 

Solcito aos Srs. Senadores que votem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Sr. Presidente, voto 
sob protesto. Quero que registre o meu protesto. Voto sob protesto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Serâ colocado em ata. 
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à vozação.) 

VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Amaral Peixoto 
-Bernardino Viana- Dirceu Cardoso- Eunice Michiles- Helvídio Nu
nes- Henrique de La Rocque- Jarbas Passarinho- João Lucio- José 
Guiomard- José Uns- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto 
Júnior- Luiz Ca"valc3.n-fe- Mendes Canale- Moacyr Dalla- Murilo Ba
daró- Passos Pôrto- Pedro Pedrossian -Saldanha Derzi -Tarso Outra 
- Vicente Vuolo. 

VOTAM ""NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva - Evandro Carreira- Evelásio Vieira- Franco Monto
ro- Gilvan Rocha- Huinberto Lucena- Itamar Franco- Marcos Freire 
- Nelson Carneiro - Pedro Simon - Teotónio Vilela. 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Votaram SIM 25 Srs. Sena
dores; NÃO, 11 Srs. Senadores; ocorrendo 2 abstenções. Está aprovado o 
projeto. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 19, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuário 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

O Senado Federal resolve; 

Art. 111 Ê o Governo Federal autorizado a alienar terras públicas no 
Distrito Agi-o pecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SU
FRAMA). em área total de 8.920 ha (oito mil novecentos e vinte hectares) à 
empresa Oriente Agropecuária Ltda., obedecendo aos limites que seguem: 

"NORTE (Ml, M2, M3, M4)- Uma linha quebrada com iní
cio no Km 5,5 da estrada ZF-9, pela sua margem direita e término a 
100 metros da margem direita do rio Urubu, composta dos seguin
tes segmentos_: MI, M2- 6.000 metros, M2, M3- 500 metros e 
M3, M4- 7.800 metros seguindo o azimute de 66°11'; 

SUL (M5, M6)- Uma linha reta de 13.100 metros seguindo o 
azimute de 279°11', com início a l'ÜO metros d3 margem direita do 
rio Urubu e coincidertte com a linha limite sul do Distrito Agrope
cuário de Manaus; 

LESTE (M4, M5)- Uma !infla quebrada numa extensão total 
de 17.000 meLros, pÚ;·Iela à rr1argem direita do rio Urub~ e a 100 
metros de distância desta me~ma margem; e 

O]lSTE (M6, Ml)- Uma linha reta de 5.000 metros seguindo 
o azimute de 33'2°41', com início no limite" sul do Distrito Agrope
cuário de Manaus e término a 70 metros do eixo da estrada ZF-9, no 
seu Km 5,5." 

Art. :.··· Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Herme:J) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do r ·ojeto de Resolução n9 20, de 
1980 (apresentado pela Comissão -de Economía, como coaclusão de 
seu Parecer n9 238. de 1~80), qt~e autoriza o Departamento Munici
pal da Habitação - DEMHAE. da cidade de Porto Alegre (RS), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 6G6.098.080,00 (seis
centos e seis milhões, noventa e oit~ mil e oitenta cruzeiros), tendo 

o PARECER, sob n' 239, de 198Q, da Comisoão: 
-de Constituição e Justiça, pela consfilucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o 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, com a inquetante perspecitva 
da situação econômico-finanCC:ira nacional, todas as vezeS, todos os dias, to
das as sessões, em que o Senado Federal tem oportunidade de votar pedidos 
de empréstimo solicitados pelo Senhor Presidente da República, todas as ve
zes essa inquietação cresce no meu espírito e no lneu coração. Todos sabemos 
que a preocupação do Senhor Presidente é o combate á inflação e ficamos 
surpresos e até perplexos, quando na pauta de nossos trabalhos, dois, três pe
didos de empréstimo tem o Senado de aprovar em todas as sessões. 

Já disse aqui e vou repetir e repeti-lo-ei até o fim do meu mandato: o Se
nhor Presidente João Figueiredo com o Senhor ex-Presidente Ernesto Geisel, 
nesses dois últimos anos e nesses dois óltirnos meses, jâ solicitaram autori
zação para empréstimos no volume de 42 bilhões de cruzeiros. 

Este volume. esta massa de dinheiro acresce o meio circulante. Isto é o 
"abc" de Economia. Este volume aumenta o meio ci~culante que jâ é grande. 
Este Governo já bateu o recorde de emissão, o recorde de deficit, o recorde de 
deficit da Balança de Pagamentos, está batendo o recorde de inflação. E este é 
o mais perigoso, o recorde de inflação. Os Srs. MiniStros falam nas reuniões 
oficiáis que a inflação esfâ batendo todos os recordes e, acrescida, Sr. Presi
dente, a deste mês, eJajã orça por 86%, no último ano, quer dizer, nos 12 últi
mos meses. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 



1434 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO COI'GRESSO NACIONAL tSeçào II) !\laio dl' 1980 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com prazer. 

O Sr. E'mndro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Dirceu Car
doso, V. Ex• tem toda a razão. E V. Ex•, com seu comportamento, ressalta a 
incongruência~ -a contradição do comportamento do Governo. Vejamos: o 
Governo decreta o imposto sobre operações financeiras, prejudicando orça
mentos já estabilizados, e, principalmente, prejudicando essa área que o Líder 
do Governo, José Lins, diz que se quer desenvolver, que se quer amparar, que 
é a Amazôtüa Ocidental. Prejudica a Zona Franca de Manaus. 

Ora, se a Zona Franca tem isenção para irriportar - numa quota fixa de 
450 milhões de dólares - por que, então, onerar essa importação com o im
posto de 15%? O que quer dizer, tirar o poder de competividade da Zona 
Franca. Mas, em contrapartida, manda-se para cã projeto dessa natureza, in
jetando, como V. Ex• disse com muita sabedoria, 42 bilhões de cruzeiros no 
meio circulante intlacionado. 

O Governo estã desarvorado. Comprova-se, aí, o desarvoramento, o de
sencontro do Governo. Como, então, ele quer deter a inflação e injeta dinhei
ro? Depois garroteia o processo de desenvolvimento de uma economia nacio
nal jã garroteadajã sangrada, com o Imposto de Operações Financeiras? Não 
há explicação. Há urna incongruência, hâ uma contradição notória nisso. 

A Zona Franca de Manaus, estã desesperada, estâ ez:n alvoroço; não se 
sabe o que fazer, porque ao pagar 15%, a mercadoria vai custar a mesma coi
sa em São Paulo. Quem irâ para a Zona Franca? Qual o estímulo, qual o in~ 
centivo à Zona Franca de Manaus, com esse ônus de 15% do Imposto de Ope
rações Financeiras'? 

Mas, meu ilustre Senador, como é difícil falar a ouvidos moucos! Que 
coisa! É o mesmo fato com relação à nossa Arnazôriia, a quererem meter a 
pata do boi, quando o nosso boi lã é o peixe~boi, é a proteína aquática. Seria 
o mesmo que exigir para o lapônio, como o homem da Groenlândia, do Pólo 
Norte, que se alimenta da foca obrigá-lo a criar gado. 

Vamos acabar com essa macaqueação. Cada região nossa tem uma vo
cação. V. Ex• trabalha diuturnamente nesta Casa, lutando para que o Gover
no acorde para essas contradições. Será possível que o Governo não está ven
do que tudo isso é uma amostragem, no painel, de que a coisa não está certa 
e, não estando certa, pode ir para o beleléu, pode ir para o brejo? Muito obri
gado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, alta-
mente estimulante ao nosso argumento. _ 

Sr. Presidente, são tais e quais eSS-es pedidOs diários, diuturnos, em toda 
sessão, que já ultrapassamos a quota dos 42 bilhões de cruzeiros, nestes dois 
anos. Até, Sr. Presidente, me ocorre, com o caso brasileiro, uma leitur'a, que 
vou recordar à Casa: 

Houve um rei, na antiguidade, chamado Mitridates que teve notícia, de 
que seria envenenado pela sua côrte usando-se um víbora, um escorpião ou 
um animal qualquer. O que fez Mitridates? Treinou seu corpo à receptividade 
do veneno; treinou, fazendo-se morder pelas víboras, fazendo-se picar pelos 
escorpiões, por todos os animais venenosos do seu tempo, até que acostumou 
seu organismo ao veneno e se tornou imune à picada da cobra e à picada do 
escorpião. Char.1a-se isso o_ mitridatismo. Em química, em biologia, em medi
cina e até em economia, é o mitridatismo. Chega~se à insensibilidade pelo 
treinamento reiterado de doses gradativas de veneno a que se submete o orga
nismo. O Brasil está chegando a isso. 

Sr. Presidente, está armado o imenso palco, neste imenso palco o espetá
cuJo estâ em curso. Milhares de participantes estão vivendo esta hora estarre
cedora. O País, Sr. Presidente, ou a Nação, já está chegando à insensibilidade, 
à saturação, ao mitridatismo económico; não sente mais doses inflacionárias. 
Estamos a 86% C esperando I 00%, para bat"er o rci:orde de inflação, jâ batida 
neste primeiro semestre. Chama-se a isso mitildatismo econôrnico-financeíro. 

Sr. Presidente, hâ uma coisa: pode faltar tudo; podemos chegar à insen~ 
sibilidade; mas, quando faltar o pão1 o espetâculo pode mudar para uma tra
gédia. O que se vê e o que se contempla, neste País, é um ar de gangrena. 
Fala-se que se combate a inflação e remetem-se para a Casa pedidos de auto
rização de empréstimos, de Estados e Municípios. E o Sr. Ministro diz o se
guinte; o Sr. Ministro Delfim Netto, sangrando em saúde~ sangrando em sabedo
ria, o Primeiro-Ministro deste País e conduzindo-o para 3 salvação e para a 
vitória. Hosanas ao Sr. Delfim Nettol Mas, é ele próprio quem diz aqui, Sr. 
Presidente, a respeito de inflação, estas palavras que estarrecem a Nação, es
tarrecem a mim! 

''Delfim manda Estados controlarem gastos''. Ele mandando os Estados 
controlarem gastos, Sr. Presidente~ E, mais aqui embaixo: 

zeiros que serão gerados pelo Banco Central, na conversão de_tal so
ma, produzirão uma inflação de aproximadamente 180% e não 50 
ou 60%, como se previa". 

Precisamos compreender que continar nessa tinha é impossíveL Não sou 
eu que estou dizendo, aqui na tribuna do Senado, Sr. Presidente: ... 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- V. Ex• me permite um aparte7 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- ... é o Ministro Delfim Netto. Pri
meüo-Ministro deste Governo, É ele quem diz, lã fora, numa reunião com o 
Secretário de Estado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' se equivoca. O Primeiro
Ministro é o Ministro da Justiça, porque foi o primeiro a ser nomeado e refe
renda o ato de todos nós. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Bom. E: apenas um erro de crono· 
logia. Mas, o Primeiro-Ministro é o Ministro Delfim Netto, que é quem vai 
salvar o País, vai repetir o mílagre brasileiro. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Vai salvar? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Vai repetir o milagre brasileiro. E 
tenho para mim, nobre Senador~ sem desmerecê~Io,- longe de mim isso
que a música vai acabar e não maiS vai" se repetir O milagre brasileiro. E, festa 
acabada, músicos a pé. Sim, música acabada, músicos a pé. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permite um novo a par-
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Gostaria de fazer um apelo a V. 
Ex', porque de outras vezes V. Ex' me tem brindado com apelos que acho que 
cem por cento deles foram atendidos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• tem autoridade moral aqui 
na Casa que todos nós acatamos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Isso é bondade de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Conquistada. 

O Sr. Jarbas Passarinho (P-DS- PA)- Muito obrigado. Mas a posição 
de V. Ex• é conhecida e não é isolada e membros da Maioria também têm po
sição semelhante à de V. Ex•, tanto que aquijã propusemos à Minoria que o 
Senado se estruturasse, se instrumentasse, particularmente através da Comis.:. 
são de Economia, para que o nosso voto nesses empréstimos fosse dado com 
maior conheCimento de <:a usa. Mas V. Ex• sabe que até aqui, já nesta legislas
tura, temo-nos baseado nas informações da área econômica do Governo e te
mos, em geral, votado a favor, independentemente das Bancadas. De maneira 
que se a posição do ilustre Senador~ que tanto respeitamos, for de molde a 
aproveitar uma oportunídade em que os Senadores se tenham retirado do 
Plenário, a mim me parece, data venia, que a solução final de não aprovação 
por falta de quomm significará uma iOjustiça relativa~ porque, ainda ontem, 
aprovamos projetas com a votação indiscriminada dos membros das quatro 
Bancadas aqui existentes - duas delas unipessoais, mas as quatro Bancadas. 
Então, neste caso, em regra fazemos uma ressalva da nossa posição, mas vo
tamos. E era o apeio que faria a V. Ex•, porque no momento estâ pendente de 
votação um projeto de empréstimo à Prefeitura de Porto Alegre, que é o que 
estamos discutindo e, em seguida, um do Estado do Maranhão. Como os Se
nadores do Maranhão não estão contrários ao empréstimo, como aquijâ fize
mos de outra vez, os Senadores do Paraná, onde a maioria pertencia à Opo
sição, dois Senadores de Oposição para um de Governo, agora, três, então, se 
os Senadores daquele Estado estão de acordo, nós votamos a favor, Lembro a 
V. Ex• a posição altamente nobre, como sempre, do Senador Alberto Silva 
ainda no ano passado. S. Ex' protestou, com muita razão, porque não havia o 
acompanhamento do projeto, sequer, do empréstimo ein relação à forma pela 
qual aquele emprêstimo seria utilizado e uma vez dadas explicações verbais a 
S. Ex', S. Ex• retirou a objeção e fez o seu protesto, mas não prejudicou o seu 
Estado. Sei que V. Ex• não prejuâica ninguém. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço o aparte de V. Ex• 
V. Ex• sabe que cabo de guerra como sou, a minha corneta nunca tocou reti
rada. Eu permaneço em plenário, nunca fui líder e até o fim do meu mandato 
não tenho essa possibilidade de ser líder, mas nunca tocarei em retirada. 
M anter-me-ei aqui no Plenário e peço que todos votem o projeto que estamos 
discutindo. 

"Lembrou ainda que se forem realmente atendidos os pedidos 
de financiamento no exterior, atuillmente em torno de II bilhões de O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Permilte V. Ex• um aparte? (Assenti
dólares, solicitados pelas empresas estatais e pelo Governo, os cru- menta do orador.) Nobre Senador, apenas para dar um testemunho a V, Ex• 
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de que, realmente, nesta Casa, V. Ex• se tem mantido numa posiçãO em defe
sa daquilo que V. Ex' considera como sendo algo que in_f}a.cj9_!1:a o País e pala
vras repetidas do Ministro Delfilm Netto. Quero aproveitar a oportunidade 
para agradecer ao nobre Líder Jarbas Passarinho a referência a minha po
sição em relação ao Piauí, e dizer o seguinte, que acho que a Casa, a nossa 
Comissão de Economia poderia estudar uma forma em que esses emprésti
mos talvez pudessem partir de dentro do próprio País, de recursos em cruzei
ros. Os Estados teriam dinheiro em tempo recorde e útil e a Nação não ficaria 
em dificuldades, como cita o Ministro Delfim Netto. Gostaria de sugerir, in
clusive, ao nobre Líder da Maioria que propuséssemos esta forma: que o 
Congresso estudasse urna maneira de que esses empréstimos aos Estados e 
municípios pUdessem ser feitos em cruzeiros e não em dólar. Era o aparte que 
eu queria dar a V. Ex' que com muito brilho defende essa tese nesta Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• justo. 
como sempre uma intervenção alta e que nos anima no nosso debate. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz aqui o ex-Presidente do Banco Central 
que, hoje, é Ministro da Fazenda: "a inflação serâ .atacada em quatro seto
res''. Mas ê uma quinta coluna esta que ven:t para aqui em pedidos de emprés
timos ... E hilariante! Lã eles combatem em quatro setores, mas o quinto se
ter, Sr. Presidente, é que deveriam combater e não combatem e remetem para 
aqui 42 bilhões de cruzeiros, nestes dois ano~, com o aumento do meio circu
lante inOacionando a inflação. 

Assim, Sr. Piesídente, em que pese a minha admiração pelo Rio Grande 
do Sul, os três Senadores do mais alto porte que temos nesta Casa, a começar 
pelo nobre Senador Paulo Brossard, pelo nobre Senador Pedro Simon e pelo 
nobre Senador Tarso-outra, que jâ ocupou posições de relevo e destaque na 
vida pública brasileira, em que pese a nossa admiração por estes 3 homens, 
pelo Rio Grande cheio de História, o Rio·Grande trepidante de vida republi
cana, trata-se de Estado rico, como são os Estados do Paraná, Santa Catari
na, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados industriais que vivem usufruindo 
vantagens de nós, Estados pobres. Assim, Sr. Presidente, apesar desses 3 ele
mentos destacados aqui, continuo contra o empréstimo ao Município de Por
to Alegre, a grande Cidade de Porto Alegre, o grande município sulino e 
mantenho o mesmo ponto de vista contra o empréstimo ao Município de Por
to Alegre, porque é altamente inflacionário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Con\inua em discussão o pro· 
jeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) -

sa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado com voto contrário do Sr. Dirct?-U _Cardoso. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Fiilanças, como conclusão de 
seu Parecer n9 240, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do 
Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 30.000.000 (trinta milhões de dólares) destinada a financiar 
projetes integrados de produção agroPecuária, tendo 

PARECER. sob n' 241. de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-

dade. 

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 aprovam permaneçam sentãdos. ·(P3usa.) 
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 11: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
299, de 1979, do Senador Amaral Furlan, que dispõe sobre revo
gação do art. 240, do Código Penal, que cuida do crime de adul
têrio, tendo 

PARECER. sob n' 1.122, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dade e, no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apre
senta. 

----~-------------------------

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da 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 a fim de ser redigido o vencido 

para o segundo turno regimental. 

Ê o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• I - CCJ 
(Substitutivo) 

Art. }Q Ê revogado o artigo 240 do Código Penal, instituído pelo 
Decreto-lei n'? 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Art. 2<:~ A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 12: 

Discussão, em primeiro tufnO (apreciação preliminar da juridi
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 307, de 1979, do Senador Franco Montoro, esta
belecendo que quando o empregador deixar de depositar o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço o empregado poderá consíderar 
rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, tendo 

PARECER. sob n• 1.219, de 1979. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Sobre a mesa, emenda que serã lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

EMENDA N• I (De Plenário) 

Dê-se ao art. 111 a seguinte redação: 

uArt. l9 Passa a vigorar com a seguinte redação a letra d do 
art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n• 5.452. de I• de maio de 1943: 

"d) não cumprir o empregador as obrigações contratuais 
e legais dele decorrentes;" 

Justificação 

Tem o ~rt. 483, suas letras de Ji-e §. 39, a seguinte redação: 

"Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o con
trato e pleitear a devida indenização quando: 

········••••+•+•·························'·············· 
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou 
tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salãrios. 

§ 39 Nas hipóteses das letras d e g, poderá o empregado plei
tear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das res
pectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço atê final do 
processo." 

Por sua vez, o projeto manda acrescentar ao art. 483 a letra h, de tal 
modo a considerar evidenciada a despedida indireta, quando o empregador 
deixar de fazer os· depóSitOs a que está legalmente obrigado pela legislação do 
Fundo de Garantia po"r Tempo de Serviço. 

Todavia, não tendo alterado a redação do§ 39 do art. 483, que só permite 
ao empregado permanecer no emprego até final decisão do processo enquan
to pleitear a rescisão do contrato de trabalho nos casos das letras d e g, tal di
reito não lhe estaria assegurado quando o empregador deixasse de recolher as 
contribuições relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, matéria 
que, na forma do projeto, está contida na letra h. 

É, assim, procedente a observação da Comissão de Constituição e Jus
tiça, quando observa que a proposição poderia acarretar .. inconvenientes ao 
trabalhador, ao eliminar-para a hipótese ã faculdade que o§ 39 do art. 483 da 
CL T lhe atribui, tal seja a de permanecer ou não no serviço, atê ulterior desfe
cho do procedimento judicial, no qual postula a rescisão indireta". 
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Por isso mesmo, oferecemos a presente emenda que, ao inv .. és de acres
centar nova letra ao art. 483, altera a redação de sua letra d, de tal modo que 
os direitos a que se refere o art. 483 e seu§ 311 prevaleçam não só quando o em
pregador deixar de dar cumprimento às obrigações '"contratuais", como na 
hipótese do descumprimento das obrigações legais decorrentes do contrato de 
trabalho. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em discussão o projeto e a 
emenda que vem de ser lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
A matéria volta à Comissão de ConstitU}ÇaO·eJustiça a fim de que decla

re, expressamente, se a emenda corrige a injU.r1dicidade argiiida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Resolução nlls 20 e 21, de 
1980, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. }li-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER No 257, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nll 20, de 1980. 

Relator: Senador Mendes Canale. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nY 20, de 

1980, que autoriza o .Departamento Municipal da Habitação - DEMHAB 
-da cidade de Porto Alegre (RS) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 606.098.080,00 (seiscentos e seis milhões, noventa e oito mil e oitenta cru
zeiros). 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Aderbal Jurema, Presidente
Mendes Canale, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 257, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 20, 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 No , DE 1980 

Autoriza o Departamento Municipal da Habitação -
DEMHAB - da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 606.098.080,00 
(seiscentos e seis milhões, noventa e oito mil e oitenta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o É o Departamento Municipal da Habitação - DEMHAB

da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 
211 da Resolução nll 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a contratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 606.098.080,00 
(seiscentos e seis milhões, noventa e oito mil e oitenta cruzeiros) junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados à execução de 
obras de infra-estrutura, dentro dos Programas FINC/FINEC, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçãO. 

PARECER No 258, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução nll 21, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nll 21, de 

1980. que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
americanos) destinados a financiar Projetas Integrados de Produção AgropeM 
cuária. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
Saldanha Derzi, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER No 258, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Resolução nll 21, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constitui_ção, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

--------------------------
RESOLUÇÃO No DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares americanos) destinados a financiar Projetos Integrados de 
Produção Agropecuária. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar uma 

operação de empréstimo externo, no valor de USS 30,000,000.00 (trinta mi
lhões de dólares americanos), de principal, com a garantia da União, com fi
nanciador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, para serem aplicados nos "Projetas Integrados de 
Produção Agropecuâria do Estado". 

Art. 2<? A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se-â nos ter~ 
mos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do 
Decreto n<? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Gover
no Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual nll 4.096, de 12 de outubro de 
1979, publicado no Diário Oficial do Estado~ do dia 15 de outubro de 1979. 

Art. 311 Esta Resolução entra ern vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. III-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 133, 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• 20, de 1980. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Passos Pôrto. 

REQliER1MENTO N• 134, 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 n9 21, de 1980. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1980. - Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aprovados os requerimentos, 
passa.se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nll 20, d_e 1980. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à apreciação da re-
dação final do Projeto de Resolução no 21, de 1980. 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro.a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard, na qualidade de Líder. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. ComQ Líder. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, 
um ilustre parlamentar comentou palavras e atitudes, que entendeu divergen
tes, dos Senadores que o MDB elegeu para representar o Rio Grande do Sul 
nesta Casa: o Sr. Pedro Simon e quem ocupa a tribuna neste momento. 

O assunto relacíonar-se-ia cóm aquele debate travado em relação ao 
ICM e a posição por nós assumida. Foi dito, então, que aquele projeto de re· 
solução, a despeito das palavras em contrário proferidas por nós ambos, pelo 
Senador Pedro Simon e por mim, havia sido aprovado por unanimidade. 

Então, o parlamentar, cujo nome não tenho presente, entendeu de censu
rar aquilo que lhe pareceu ser uma incongruência, até uma incorreção: pro
nunciamentos verbais num sentido e votos em sentido contrãrio. 

Não preciso dizer, perante esta Casa que me ouve, que tal não ocorreu. 
Exatamente, o projeto de resolução teve dois votos contrãrios. Creio que não 
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mais de dois. Apenas dois: o do Senador Pedro Simon e o meu. Vastos estes 
que se materializaram no momento da votação, mas que já estavam anuncia~ 
dos, atravês dos pronunciamentos que foram feitos,- aqui, instantes antes da 
votação. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador Brossard, esse 
computador, que ainda há pouco foi tão acusado, -Vai ser justamente um ins~ 
trumento fundamental para provar em favor de sua tese, porque, na lista dos 
votantes, quando a votação foi nominal, aparece o_ vOto negativo de V. Ex• e 
o voto negativo do Senador Pedro Simon. -

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não me recordo se avo
tação foi nominal. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Quando forem inconclusas. Eu 
sei, porque me fizeram uma solicitação sobre esse problema. Quando a vo~ 
tação não atingiu quorum, está lá, na lista do computador, a presença de V, 
Ex• e a do Senador Pedro Simon, Yotâ:ndo contra. Quando a votação teve 
quorum foi, afinal, quando não se pediu verificação.· 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Claro. Correto. Exata· 
mente. Houve uma verificação de votação, quando nós votamos contraria~ 
mente. VerUicado o quorum, não houve verificação de votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Corretamente. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Exatamente. Mas, agra
deço o aparte do nobre Senador, que apenas testemunha um fato que, nesta 
Casa, creio acima de controvérsias, exatamente porque foi um assunto muito 
discutido, acaloradamente discutido. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.) Posso também, para fazer justiça, dar o testemunho a 
V. Ex• de que, além do voto, V. Ex• participou ativamente e aPelo lhe endere~ 
cei no sentido de amenizar o combate ao projeto. Mas, V. Ex• foi de uma fi de~ 
Iidade aos seus pontos de vista que não atendeu ao meu apelo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Resisti ao apelo de V. 
Ex•, que é muito difícil de resistir. Resisti, também, ao -apelo do nobre Sena
dor José Uns e ainda ao apelo anteriormente formulado pelo nobre Senador 
Helvídio Nunes. 

De modo, Sr. Presidente, que era apenas este o r_eSistro que eu desejava 
fazer para que ficasse reafirmado, nos Anais desta Casa, que, não apenas 
combatemos o projeto de res_olução, não apenas desenvolvemos toda a argu
mentação que nos parecia apropriada, mais ainda formalmente ·votamos con
tra aquele projeto de resolução. 

Era apenas isto que eu descijaVa ficasse aqui registrado, para que o severo 
censor do nosso procedimento cuidasse de melhor informar-se acer~a das 
críticas que venha a fazer a propósito dos procedimentos dos Senadores, aqui 
chegados sob a legenda do MDB. 

Muito agradecido, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Líder, Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Aqui, e mais u~a ~ez. estâ uma das vozes da Oposição, cumprindo o seu 
fundamental dever de alertar o Governo da _gravidade do momento e a pa~ 
trioticamente opinar sobre as saídas desta monumental crise que nos atinge a 
todos. 

Por estes longos anos, enfrentando riscos conhecidos e desconhecidos, os 
diversos segmentos que se opõem a este Governo e este sistema de governar 
que está levando o Brasil ao imprevisível, estiveram aqui nçs_te pacífico minis
tério da palavra, nesta Casa de tradição e brasilidade a reiterar o desânimo, a 
angústia e a desesperança que vinha se acumulando no povo brasileiro, e a 
usar suas imaginações criadoras, nunca aceitas pelos homens infalíveis do po
der. 

Reiteradas vezes, sob as ameaças do cutelo do AI~5, sob a sinistra vizi
nhança do autoritarismo, estivemos cumprindo nosso dever, muito mais à 
Pátria do que ao Governo, continuadamente surdo e insensível. 

Agora, quando novas luzes voltam a brilhar sobre a escuridão destes 
anos de eclipse, e quando todos os olhos de bom senso constatam que a Pátria 
começa a atravessar o centro da maior crise, estamos outra vez aqui, maus bra
sileiros para uns poucos, alarmistas para alguns, mas, certamente cidadãos 

presentes para muitos, a insistir nas nossas advertências ao Governo quanto 
ao nosso nebuloso futuro, só invisível para aqueles que têm os olhos embaça
dos pelo poder. 

Nesta hora em que o Brasil parece repetir a fábula da cigarra e da formi
ga, não estamos aqui a nos regozijar pelos fracassos e a comemorar a incom
petência, mas cumprirido o nosso dever, o que certamente desagrada aos pre~ 
tensos donos do poder. 

Desanimados, mas não vencidos, nesta obstinação, agora agravada pela 
iminência do pio i-, estamos aqui a insistir em que se encontrem, com urgência, 
novos caminhos antes que o arbítrio inconseqUente se restabeleça, ou antes 
que uma convulsão social nos atinja a todos. 

Se os homens do governo insistem em permanecer numa teimosa e fmgi
da surdez, que não nos ouçam, nós da Oposição, que somos para eles os ico~ 
noclastas da Pátria, mas que ouçam pelo menos as lições e os exemplos da 
história. 

A vida de uma nação se assenta e se sedimenta nas experiências do seu 
passado. A história, não sendo unicamente um registro das lutas materiais e 
econômicas da teoria radical de Marx, não é também apenas uma simples 
crónica dos acontecimentos da vida de um povo. 

Ela representa, sobretudo, um dinârriico laboratório de ensaios e erros, 
na inexorável marcha evolutiva do homem e é, por isso mesmo, fonte ímpar 
de ensinamentos e conselhos. 

Procuremos, então, Sr. Presidente, jã que não admitimos, corno origem 
dos nossos problemas, nem a terra nem o homem brasileiros, o que nos ensi
na nossa história sobre como nossa sociedade se refletiu no poder e inversa~ 
mente como este poder se refletiu sobre o s-ocial, nestas últimas décadas. 

I - Presidencialismo e Forças Armadas 

A nossa história recente é uma históha de crises. Recebemos o regime 
presidencialista pela Constituição de 1891, em substituição ao Regime Parla
mentarista que nos tinha dado quarenta anos de tranquilidade política no 211 
Reinado. A escolha do novo regime foi amplamente influenciada pelo mede~ 
lo dos Estados Unidos, sem se alcançar que, entre a nossa nascente República 
e o Grande país da Norte América, praticamente nada havia em comum. 

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

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - Ouço o nobre Líder Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)-- É interessante observar que, de
pois que em nosso País começou a ser praticado o sistema parlamentar de go
verno, cessaram os movimentos revolucíonârios que caracterizaram os pri
meiros aitos do ImpériO,~ Quando ainda não se praticava o Governo de Gabi~ 
nete. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Concordo com a observação 
histórica de V. Ex• 

Na formulação do regiine novo, a influência positivista se fez presente 
com al_guma ênfase; de~endendo_ ~I?~ dita~ura q~e enfeixaria os três poderes, 
os positivistas eram faVoiâveis a um sistemã unicameral dedicado a funções 
puramente orçamentârias, defendiam a separação da Igreja e Estado e eram 
obviamente contra o Parlamentarismo. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Exato eles adotaram claramente 
a chamada ditadura científica. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Perfeitamente. 
Afora este posicionamento claro dos positivistas, na verdade o Presiden

cialismo foi adotado no Brasil sem uma meditação e discussão profundas, 
veio quase como solução natural, copiando o sistema dos Estados Unidos e 
como parte acessória da grande mudança que realmente interessava, que era 
a troca da Monarquia pela República, na crista de um movimento militar. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -~Permite o nobre Senador? 

OSR. GIL VAN ROCHA (PP-SE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -Inteiramente de acordo. E mais. 
V. Ex• não encontrará em nenhum dos propagandistas da República a defesa 
do sistema presidencial de governo. Os republicanos defendiam a República e 
a Federação, mas pode~se dizer que eles, pelo menos implicitamente, advoga
vam o aperfeiçoamento do sistema parlamentar; tanto assim que um dos ai
vos do seu combate era o poder pessoal do imperador. 

O SR. GlLVAN ROCHA (PP- SE)- Vê V. Ex• que a História não 
mente. 

A influência dos militares neste episódio explica, ao lado da herança cul
tural das nossas elites militares, o porquê a República jã nascia sob a tutela 
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das Forças Armadas. Seria o início do Poder_Moderador das Armas, já indis
soluvelmente ligado ao regime presidencialista dos povos da América Latina. 

A Constituição de 1891 declarava as Forças Armadas destinadas tam
bém à "manutenção das leis do interior". Esta associação de tutela se consa
graria mesmo na liberal Constituição de 1946, que no artigo 177 afirmava 
destinarem-se as Forças Armadas também a "garantir os poderes constitucio
nais, a Lei e a Ordem". Este princípio, no dizer de Raul Pi lia, "tão estranho 
ao constitucionalismo europeu" foi mantido e desenvolvido nos últimos 
anos. 

As Forças Armadas passavam no Brasil da tutela ao pátrio poder, do pá
trio poder à tutela, como um fato inevitável no nosso modelo presidencialista. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Por isso mesmo- se V. Ex• me 
permite- já que V. Ex• lembrou Raul Piila, muitas vezes sustentou o grande 
parlamentar e doutrinador que as Forças Armadas eram uma vítima-do siste
ma presidencial de governo. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - No que concordamos plena
mente, Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Muito bem! 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Sendo o Presidencialismo orto· 
doxo, um sistema imperfeito, onde não hã o "automatismo regulador" do sis~ 
tema parlamentar, era inevitável existir sempre uma função política das 
Forças Armadas. 

Como no sistema presidencialista o cargo de Chefe do governo é irre~ 
movível, na vigência de longo mandato, é necessário .. força para sustentar o 
presidente no exercício pessoal, ou força para o depor e substituir, quando jâ 
insuportáveis e ruinosos se hajam tornados os seus excessos". 

Nesta estranha simbiose de tutela de Forças ArmadasjPresidencialísmo 
forte, vivemos os sobressaltos deste regiro~ desde o seu nascedouro. 

Até 1930 sucederam as revoluções. Na primeira campanha presidencial 
depois da constituição de 1934, esta não resistiu e caiu sob o golpe do estado 
novo em 1937. Seguiram-se, depois da redemocratização, os acontecimentos 
que tumultuaram as sucessões e que nos dão o trãgico balanço de quatro pre
sidentes e um vice~presiden_te depostos, um levado ao suicídio e outro à re
núncia, sem contarmos os quinze anos de arbítrio total que se abateram sobre 
a nação. _ 

Parece claro, Srs. Senadores, que o sistema presidencialista, tal qual se 
pratica no Brasil e em outras nações sul~americanas, está indissoluvelmente 
ligado à força, rebelião ou revoluções. -

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Muito bem! 

O SR. GILV AN ROCHA (PP - SE) - A esse respeito permanecem 
atualíssimas as palavras do ilustre e saudoso deputado Raul Pilla, em memo
rável discurso ao Congresso Nacional em !964: 

"Que tem que ver a nobre profissão das armas com um determi
nado sistema de governo? Não se destinam as forças armadas a de
fender a pátria contra os seus inimigos? Sim, Sr. Presidente, todos 
nós sabemos que assim deve ser. 

Mas, para que assim seja, é mister que as forças armadas não se 
vejam perturbadas no exercício de sua alta e nobre missão, dela não 
sejam desviadas e não sejam arrastadas a intervir na vida política, 
pefos próprios desatinos dela. A democracia também tem as Suas 
crises, como tudo o que é vida. Mas o que distingue o sistema presi
dencial, do parlamentar e os opõe é, entre outras coisas, que, neste, 
as crises se resolvem naturalmente e naquele, não encontram so
lução: ou se exaurem pelo tempo com o termo do mandato de um 
dos órgãoS litigiosos, quando o dissídio não acarreta muito graves 
conseqüências, ou têm uma saída violenta, um golpe de estado, uma 
revolução, uma -ditadura tal tem sido a história do presidencialismo 
em toda a améríca latina, esta tem sido a sua história no Brasil, des
de que a República desventuradamente nó-lo trouxe." 

de calmaria do Segundo Império, quando durante praticamente meio século 
o País viveu em regime de estabilidade. Mas destaco, nessa estabilidade havida 
no Segundo Império, dois fatos singularíssimos: primeiro, produziu o Segun
do Império, inegavelmente, a maior safra de estadistas que este País jâ viu e, 
segundo, a Constituição Imperial nem sequer definia o regime de Governo ... 
Implantou-se o regifne de gabinete como o remédio ao autoritarismo. pessoal 
do Imperador, como uma solução assim natural. .. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) - E progressiva. 

O "Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- ... progressiva e evolutiva. Os 
homens que-proclamaram a República, defendendo o princípio republicano e 
b Princípio federatiVo, em verdade - como disse o nobre Senador Paulo 
Brossard -queriam fugir à autoridade pessoal do soberano. Todos eles pen
savam que, natUralmente, o poder pessoal havia cessado, porque, embora no 
Segundo Império o País vivesse 50. anos de estabilidade política, o poder pes
soal do Imperador ainda era demasiado. Muitas vezes _o Imperador fazia e 
desfazia gabinetes. O resl).ltado, implantou-se a República e daí para câ o País 
tem vivido, constantemente, sujeito e presa das ambições de grupos que volta 
e meia intranqailizam a Nação inteira. O pior é que não há, sequer, meio de 
aferir a legitimidade do pacto de poder, porque mesmo nos períodos de cal
maria que tivemos na História republicana,- o poder pessoal do Presidente da 
República Serripre foi praticamente um poder discricionário. Sempre o foi. V. 
Ex• assinalou que um Presidente da República- V. Ex• usou as palavras de 
Raul Pilla --se elegendo para um longo mandato, muitas vezes, jã não encar
na o pensamento da Nação, e como removê-lo sem expor a Nação aos riscos 
das crises militares, dos golpes que têm infelicitado a nossa vida política? Pa~ 
rabéns, eminente Senador, penso eu que o Brasil só vai conhecer estabilidade 
política -no dia em que os destinos do povo brasileiro estiverem entregues ao 
próprio povo brasileiro, que se autogovernará no regime de gabinete, porque, 
aí sim, haverá sempre o encoritro de vontades da Nação com o Estado e nos 
instantes em que for eStabelecido o divórcio .haverá os meios para corrigi-lo, 
para estabelecer-se nova comunhão sem crises, sem sofrimentos e sem deses
pero. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu é que agradeço ao nobre Se
nador, ao perceber que V. Ex• forma, com tanto brilho e erudição, no seio 
dos que desejam a saída do parlamentarismo para a crise que hoje atravessa
mos. 

Prossigo, citando o ilustre Deputado Raul Píiia: 

uGolpe de Estado, revolução, ditadura passaram, pois, a ser 
nossa desgraçada Lei. Mas, como golpe de estado não se dâ, revo
luÇão não Se faz, ditadura não se estabelece sem a intervenção, sem 
o concurso decisivo, sem a própria iniciativa das forças armadas, 
segue-se que estas, irresistivelmente arrastadas no torvelinho das 
paixões e dos interesses políticos, se dividem e se contrapõem. 

Este regime que é o produzido pelo sistema presidencial de Go
verno é desastroso para o País, mas longe está de convir, e contém a 
algum caudilho politico desgarrado_ no seio delas e interessado em 
utilizar a farda e a espada em proveito da sua ambição. Ao soldado, 
verdadeiramente soldado por vocação, o que interessa é que a nação 
se desenvolva e fortaleça em paz e em liberdade, para que ele a possa 
defender com vantagem, ocorrendo a guerra. 

Como se está vendo,_ Sr. Presidente, não é possível dissociar o 
interesse do militar do interesse do cidadão comum. Um e outro ne
cessitam de uma pátria bem governada. Um dela necessita para bem 
viver; o outro, para bem viver e bem cumprir a sua missão eSpecífi
ca. Se alguma diferença se pode estabelecer entre o civíl e o mílítar, é 
ser este dobradamente interessado no bom governo da República: 
por ser cidadão, como nós outros, e por ser aquele a quem tem cabí
do o ônus de consertá-la, quando por seu mau funcionamento, es
tragada." 

0 Sr. Lázaro Barboza (PMDB _ GO) _ Permite v. Ex• um aparte, 2 - A Antinaturalidade do presidencialismo 

eminente Senador? Mas Sr. Presidente, não é-só p·or estar associado a rebeliões, golpes e ca-

O SR. GIL VAN ROCHA (PP_ SE)_ Com muito praZer, nobre Sena- suísmo que o nosso presidencialisrrio vem desservindo a Nação e a "irii:pedindo 
dor. de resolver seus problemas. O presidencialismo é também, e sobretudo, um 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador Gilvan Rocha, 
ficO feliz ao ver V. Ex• ocupar a· tribuna, nesta tarde, para pronunciar um dis
curso tãO importa-nte~ porque, efetivãmente, o regime de Governo que nós 
praticamos no País é que vem a ser o reSponsável maior pelas páginas mais 
tristes da nossa História republicana. O ern_i_ri.ente Senador Paulo Brossard 
lembrava, há pouco, e V. Ex• também fez menção rió seti-discuiso, ao período 

regime antinatural. · 
Não _se conhece na natureza, na mãe natureza, origem de todas as orde

nações e da maior de todas as _leis, a, lei natural, não se conhece, Srs. Senado
res, em toda a organização biológica no mundo, algum sistema vital coman
dado por somente uma única célula. A natureza nos ensina que, num organis
mo, é na assOciação de células formando tecidos e órgã.os, solidários, contí
nuos, hierárquicos e contíguos que se consegue a harmonia de uin ser vivo. 
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E que coisa é maiS Orgânica, mais viva que uina Nação, vibrando e pul
sando energia Vital nos seus departamentos, órgãos e células? 

O presidencialismo é tão antinatural, Sr. Presidente, que afeta de uma 
maneira indiscutível a personalidade e a higidez de todos aqueles que neste re
gime, assumem com_det_erminação e seriedade e chefia da Nação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O presidencialismo é um mode
lo forjado no fim do século XVIII, nos Estados Unidos, quando se federaliza
ram as antigas colónias tornadas independentes. Transportaram para o Go
verno Federal as antigas ·colónias tornadas- independentes; transportaram 
para o Governo Federal o tipo de Governo conhecido até então, nas próprias 
colónias, onde havia um Governador nomeado pelo Rei da Inglaterra. E na 
própria Inglaterra o Rei Jorge III, ainda, não apenas reinava, mas também 
governava. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• tem razão e o seu pensa
mento coincide com uma citação ilustríssima, que farei a seguir. 

Diziã: mesmo· nOS-Estados Unidos da América, onde o poder presiden
cial é diluído e limitado, o desgaste psicológico ·dos seus presidentes é facil-
mente evidenciãvel. _ 

Mestre Milton Campos a--esse respeito esc·reveu notável ensaio publicado 
na revista "Estudos Legislativos" n'? 1 de 1973. Veja~os alguás trechos: 

"O Presidente, no regime presidencialista, é o grande solitário. 
As responsabilidades, que sobre seus ombros se acumulam, s~o 
imensas. E se assim foi sempre, quando o_G_overno era menos pesa
do pelas linhas clássicas e sóbrias dos fins do Estado como não 
será hoje, quando as funções do Estado se multiplicam e se agitam, 
ao ponto de não restar ârea de atividade coletiva e mesmo indivi
dual que escape à sua ação di reta, ao seu controle e à sua interferên
cia? 

Nenhuma experiência, a esse respeito, será mais autorizada do 
que a do Presidente Truman, que governou os Estados Unidos qua
se por dois períodos e recebeu o Governo de Roosevelt, na hora 
mais grave da história conte"rnp"Orãnea, quando ainda se estava em 
guerra e se ia, pela vitória próxinia, encarar os delicados problemas 
da paz. Pois são de Truman, nas suas recentes memórias, estas afir
mações: 

.. A Presidência dos Estados Unidos traz consigo responsabili
dades pessoais sem paralelo. Muito poucas são as pessoas autoriza
das a falar em nome do Presidente, ninguém pode tomar decisões 
em seu lugar. Ninguém conhece o dese:nvolvimento e as distintas 
etapas de seu processo mental quando toma resoluções importantes, 
nem os mais chegados a ele, inclusive os membros de sua própria 
família, conhecem as razões que o determinam a fazer certas coisas e 
os motivos que tem para chegar a tais ou quais conclusões"; e, em 
seguida, explica o memorialista a raridade de outras memórias pre
sidenciais: 

uDesgraçadamente, alguns dos nossos presidentes não pude
ram relatar-nos suas experiências no cargo porqu-e morreram duran
te o seu desempenho. Outros estavam tão esgotados fisicamente ao 
abandonar a Casa Branca que, mesmo que o desejassem, não teriam 
podido escrever. E alguns saíram tão amargurados pela experiência 
que não tiveram nenhum interesse em revivê-la." 

Depois de citar trabalhos de ensaístas franceses, ameri~nos e ~ngl~es 
que confirmam o quadro psicológico de um presidente no regime presidencia
lista, continua o ilustre Senador mineiro: 

HEis como coincidem a prática e a doutrina no fixar a posição 
do Presidente, no regime presidencialista, como a do grande soli~ 
târio. Essa posição serã fecunda para as obras do pensamento e os 
êxtases e purificações da santidade. Não o será, pgrém, para inspi
rar as soluções práticas necessârias ao governo dos homens. Ai, a 
solidão é mais desolação, que leva o chefe à amargura e o povo ao 
desalento.'' 

Antinatural, desgastante, e no nosso caso, irresistivelmente acompanha
do de crises militares, o presidencialismo é também perigoso para a estabili
dade e equilíbrio de uma nação. 

Pode uma nação e até a civilização, dependerem de um ato isolado de um 
presidente, sujeito às falibilidades humanas sob im~nsa pressão psic~lógica, 
solitário e presa fácil de tensões emocionais as mais-ã.glidas, e que se obriga a 
ser a um só tempo, sábio, justo, generoso, autoritáriO e conciliador, ousado e 
prudente? 

A imperfeição humana não conseguiu ainda superar-se para formar tal 
indivíduo, ainda mais colqcando-o sob a influência do poder, que honra e ele
va, mas tambêm empolga, desvia e cega. 

3 - Presidencialismo X Parlamentarismo 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Nós que acreditamos na excelência do regime democrático, sabemos que 

o Presidencialismo não é o único regime a proporcionar um governo do povo. 
Afora os eufemismos que sempre mascararam o gost"' ditatorial das tais 

democracias tuteladas, progressistas, fortes, etc., sabemc;,. que o regime de
mocrático pode se viabilizar através de três formas de governo: 

Presidencial, Colegiada e Parlamentar, todas pressupondo os postulados 
básicos de uma verdadeira democracia: respeito aos direitos civis; oposição, 
serviços civis e sindicatos orga-ni.Zãdos e livres e continuidade política através 
da alternância do poder pelos partidos em eleições livres. Se não fosse por sua 
superioridade doutrinária, o Parlamentarismo seria regime superior também 
por· critérios de exclusão, jã que paréce demonstrada a impropriedade do Pre
sidencialismo, enquanto se sabe que o regime colegiado se inviabilizou por ser 
excessivamente híbrido. 

As críticas sobre o regime parlamentar, como sistema a ser adotado no 
Brasil, são pouco convicentes, e algumas vezes maliciosas ou infantis. 

A primeira restrição que comumente_se faz em círculos políticos, eviden
temente não isentos, é -que o poVO brasileiro ainda não está preparado para o 
Parlamentarismo. Esta colocação, apesar de implicitamente rec-onhecer a su
premacia do governo parlamentar, encerra uma filosofia elitista, para não se 
dizer fascista. 

O povo brasileiro não está preparado para um regime altamente demo
crático; estaria, porém, para jâ ser um dos mais áVidos povos consumidores 
do mundo, a comprar caras quinquilharias das inúmeras multinacionais 
fabricantes de supérfluos? Estaria já em condições de adotar o voto distrital, 
sofisticação só_ permissível às nações rigorosamente democráticas? Afinal 
quem decide que um povo já estâ "'preparado"? 

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

O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) -Só para dizer a V. Ex• que a 
esse respeitO Lord Russel, um homem que sabia muito bem como dizer as coi
sas, afirmava que quando ouvia dizer que um povo não estava bastantemente 
preparado para o exercício da democracia, ele indagava se havia alguém bas~ 
tantemente preparado para ser déspota . 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Exatamente. 
Estaria, afinal, o povo jâ preparado? 
Quem decide, afinal, se um povo já estã preparado? 
Ele mesmo, através de seus representantes credenciados pelo voto livre e 

direto, ou aqueles que, como o nosso Richelieu, que só vendo o povo parcial
mente e à distância, se arvora em ser seu guia e porta-voz? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)
Gostaria de lembrar a V. Ex• que o seu tempo jã estâ concluido. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE) - Eu me apressarei, Sr. Presiden
te, contando com a benevolência que é o traço mais fundamental de sua presi
dência. 

É evidente que esta restrição ao parlamentarismo, co1ocando-nos ao 
nível de nações recém-egressas do tribalismo, não podem ser levadas a sério e 
se referem à ideologia daqueles que sonham com o poder pessoal e ilimitado. 

Uma outra restrição, que se pretende, contra o parlamentarismo é de ca
râter indireto. 

Procura-se apresentar o exemplo dos Estados Unidos para se exaltar o 
presidencialismo em detrimento do regime parlamentar. Ora, Sr. Presidente, 
o presidencialismo da grande nação americana é completamente diferente do 
nosso: Basta atentar-se para a jurisprudência constitucional da suprema cor
te, lã possível, e a autonomia existente em seus estados, não de uma maneira 
formal, mas absolutamente real. Some-se a isso a alta importância constitu
cional do CongressO Americano, a quem o presidente deve sempre atenções, 
explicações e respeito. · 

Mesmo assim o regime presidencial americano é sujeito a fundadas críti
cas por cientistas políticos daquele país, não só pelas razões da contingência 
humana jâ analisadas mas sobretudo pelo grau de risco que envolve uma de
cisão unipessoal. 

Tome-se por exemplo o recente episódio da fracassada expedição deres
gate americano de relens no Irã, ordenada pessoalmente pelo Presidente Car~ 
ter, visivelmente acabrunhado e envelhecido pelo peso do cargo sobre
humano. N~quela ocasião, a crónica- política dos EE.UU. e do mundo regis
trava a estupefação- dos países ocidentais e do Congresso Americano pela de
cisão perigosa, tomada solitariamente por um homem, e capaz de levar o 
mundo a um confronto nuclear e final. 
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Mais uma vez ficava demonstrado, Srs. Senadores, o carâter antinatural 
do presidencialismo, mesmo aquele amenizado por sólido respeito ao 
equilíbrio dos três poderes e embasado por eleições livremente disputadas. 

Outro tipo de restrição que se faz ao parlamentarismo, diz respeito a sua 
pretensa incompatibilidade com a federação. Citam, os que defendem tal tese, 
uma posição radical de Ruf Barbosa a esse respeito. Ouçamos sobre este tema 
polêmiCó, mais uma vez, a autoridade incontestável de Milton Campos em 
seu trabalho jã citado: 

uEm que se firma essa incompatibilidade? Não parecem proce
dentes as razões dos que sustentam esse ponto de vista. 

Cita-se muitas vezes um texto de Rui Barbosa, e não poderia 
haver, entre nós, maior argumento de autoridade. Mas, se houve as
sunto, entre tantos que versou magistralmente, no qual, Rui Barbo
sa vacilou, esse assunto é o da incompatibilidade que examinamos. 
Em conferência na Bahia, em 1910, ele fazia, ao mesmo tempo, uma 
afirmação e uma reserva: 

.. A natureza democrática das nossas instituições nada per
deria com a substituição do governo presidencial pelo governo 
de gabinete. O que eu, porém, não saberia é de que modo conci
liar com este o mecanismo do sistema federal." 

Jâ em 1917,- dois anos, portanto, mais tarde- entretanto, 
em entrevista a um jornalista francês, publicada no Jornal do Co
mércio, ele, Rui, embora .. hesitante ainda", declarava "começar a 
sentir" que não havia outro meio, para se chegar a uma solução ver
dadeiramente democrática, senão promover aquela substituição; e 
já não repetia a reserva de sete anos antes. De resto, o próprio Rui, 
antes da república, pregava a federação com ou sem a coroa. Sob a 
coroa, tínhamos o parlamentarismo monárquico, um parlamenta
rismo que em verdade não se c_onfigurava na constituição de 1824, 
mas que resultou na prática das instituições. Conclui-se então que à 
sensibilidade e ao pensamento do grande mestre não repugnava 
substancialmente a coexistência da forma federativa com o sistema 
parlamentar de governo." 

Mais adiante argumenta o grande mestre mineiro: 

~'Não é a maneira como se organiza o poder executivo que em
baraça ou facilita a federação. Num ou noutro sistema, o que im
porta é verifiCãr se, na ordem estatal, ocorrem, em grau maior ou 
menor, os traços definidores daquela forma de estado. O problema, 
como lucidamente observa Carl J. Friedrich, se reduz às respostas 
que se possam dar a estas três indagações: 

.. 1) Existe uma assembléia representativa que legisle e em 
que estejam representados os governos locais corno se fossem 
iguais ou quase iguais? ·· 

2) Têm as unidades locais, como tais, participação na de
signação do. executivo ou na execução das tarefas executivas da 
união'? 

3) Existe um corpo judicial para a solução dos conflitos 
entre as unidades constituídas pelos governos locais e o gover
no central?" 

Evidentemente, Sr. Presidente, que estas premissas são absolutamente 
fáceis de serem obedecidas num regime parlamentar, único que pode sofrer 
variações acomodatícias sem perder suas características básicas. 

Os que defendem ardorosamente esta incompatibilidade, esquecem que 
hã apenas um caráter subjetivo nesta falsa colisão, originada pela associação 
que parecia única e exclusiva, entre o federalismo e presidencialismo, que nas
ceram juntos tanto nos Estados Unidos, quar:tto no Brasil. 

Ouçamos mais uma vez Milton Campos sobre o assunto: 

.. A verdade é que o parlamentarismo não oferece nenhum em
baraço à federação. Os embaraços são outros. Tanto são outros 
que, sob o presidencialismo, o sistema federal brasileiro vinha, des
de muito, sofrendo enorme desgaste. Quem compara o sonho dos 
fundadores com a realidade de cinqUenta anos depois verifica que a 
federação ficou sendo, na realidade brasileira. Nada mais que uma 
saudade." 

Isto, Sr. Presidente, nos idos de 1963. Imagine-se agora, quando a Fede
ração Brasileira é reduzida a escombros por um sistema de governo autori
tário e todo-poderoso, que reviveu as capitanias hereditárias e que acabou d~ 
vez as individualidades dos Estados. 

O parlamentarismo, este sim, valorízando o Congresso e em conseqüên~ 
cia esta Casa dos Estados. é que pode restabelecer o nosso equilíbrio federati
vo, esmagado pelo autoritarisino dos presidentes sem votos. 

Percebe-se, Sr. Presidente, que os argumentos contra o sistema parla
mentarista de governo, são completamente inconseqUentes e não valodzam 
sua comparação com o ~istema pr~jdencíai, q~e. por sua vez, ê enormemente 
distante desta monocracia à- brasileira, qUe, desesperad3mente tenta se man
ter no poder. 
4 -O Parlamentarismo como solução da crise brasileira 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Quando se fala em regime parlamentar no Brasil, seus críticos tradicio

nais se apressam em dizer que esta solução é sempre lembrada em épocas de 
grandes crises. Este é o tipo de restrição que, ao -invés de comprometer, valo
riza e qualifica este sistema de governo democrático, adotado no mundo pela 
maioria dos países desenvolvidos e de cultura milenar. 

Equilibrando os poderes, fortalecendo a consciência partidária e sendo 
essencialmente anticrises, o Parlamentarismo possui esta virtude importantís
sima de ser um sistema conciliador. 

Com razão lembrava o Professor Miguel Reale que uum regime político 
não deve ser julgado apenas pelo bem que realiza, mas também pelos males 
que estã em condições de evitarn. 

Sendo um regime absolutamente racional, o Parlamentarismo não é um 
sistema estanque. Proporcionando variações de sua estrutura, chega mesmo a 
permitir, como observa a autoridade de divergir, forma mista -
Parlamentarismo-Presidencialista -, que procura conciliar os dois sistemas 
de governo. 

E é justamente esta forma mista, semelhante ao sistema francês ou ibéri
co, que poderia iniciar a grande transformação que nosso País está carecen
do. 

Por vários mOtivos- a "introdução do Parlamentarismo no Brasil seria 
oportuníssima neste momento da nossa história. 

Vejamos alguns: 
l} Todos sabemos das dificuldades de um regime parlamentar na vigên

cia de um pluripartidarismo exagerado. No Brasil de hoje, a existência de so
mente cinco partidos, claramente definidos em dois grupos com a proporcio
nalidade numérica evidente, facilitaria enormemente a formação de um gabi
nete. 

2) A experiência dCmonstroi.I qUe o ·Parlamentarismo dificilmente terá 
sucesso ao substituir um regime presidencial quando várias personalidades já 
se lançaram candidatos à Presidência da República no regime tradicional. 
Agora, e por motivos mais que óbvios, não existe candidato à sucessão do 
General-Presidente, a não ser no recôndito das ambições de alguns, prudente
mente camufladas. O regime parlamentar não será portanto sabotado como 
foi recente e, abertamente, por aqueles que sonhavam com a faixa presiden
cial, pois a ninguém com juízo é permitido tal pretensão, no estágio institu
cional em que vivemos. 

3) Hã que se registrar com isCilção, que malgrado os recuos constantes, 
o presidente tem resistido às pressões daqueles que insistem na volta completa 
à escuridão da ditadu_ra. Sua Excelência, que agora se acha numa encruzilha
da histórica, engrandeceria sua biografia se se revestisse do papel do grande 
reformador que o destino e o momento lhe reservaram. 

Sem diminuição-da sua autoridade da chefia suprema das forças arma
das, que lhe ficaria reservada, o General-Presidente assistiria e participaria da 
grande renovação nacional, através de um governo estável e irrepreensivel-
mente democrãtico. -

4) Todo cidadão sensato deste País sabe que é chegada a hora de um 
novo pacto social. A gravidade do momento exige patriotismo, espírito públi
co e sobretudo altruísmo para que as lideranças nacionais realizem a profila
xia de um grave conflito que ameaça nosso futuro. E isto só será viável com 
uma aliança nacional superior, que elabore uma nova alternativa social e de
senvolvimentista para substituir o atual modelo injusto, antinacional e com
provadamente falido . 

Sabe o governo que as oposições brasileiras, preocupadas em 
desvencilharem-se das armadilhas e cauísmos que lhe impedem o direito de 
conquistar õ põder pelo voto, não podem se aliar a este governo teimoso ê 
carregado de resquícios de arbítrio. Afinal é impossível o conv(vio dos profe
tas do Apocalipse com os milagreiras fazedores do paraíso. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) -Ouço o nobre Senador Loman· 
to Júnior. 

O Sr~ Lomanto Júnior (PDS - ___ BA) - Estou ouvindo com muita 
atenção e com grande interesse o discurso de V. Ex•, porque V. Ex• aborda 
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um tema que me é muito simpátiCo: O Parlamentãr-isrno. Lamento, que V. Ex~ 
que vinha fazendo o discurso com tanta altitude, com tanta grandeza, desces
se ao final, cometendo injustiça imperdoavel, atribuindo ao Governo qualifi
cativos que, nós da Maioria, não podemos em hipótese nenhuma aceitar. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Pelo menos já é meio caminho 
andado Excelência. V. Ex• já concorda com metade do meu discurso. 

Quanto a ter descido, porque me referia à crise nacional, V. Ex• então 
não aparteia, jâ que não gosta deste pedaço do meu discurso, o orador vai 
apartear as diversas classes sociais do País que e~tã_o, absolutamente, de uma 
maneira bem clara a demonstrar a sua insatisfação pela incompetência, já 
que, se nós não acreditamos V. Ex• principalmente, bom baiano que é, não 
acredita que a noss·a crise derive de alguma coisa ruim que esteja subjacente 
ao nosso povo e pela também má qualidade de nossa terra, PC?r exclusão, só 
resta o Governo. · 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre líder. gostaria de avi
sar a V. Ex~ que restam dez minutos para um orador que está aguardando. V. 
Ex• já excedeu em vinte minutOs o seu temp"O. É apenas o direito de respeito 
que devemos usar, principalmente para os colegas que só têm o tempo, quan
do se inscrevem. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Já vou concluir e estimaria que 
o nosso debate prosseguisse em outras sessões, nobre Senador. 

O Sr. Lomanto Jún.ior (PDS - J3A) ~Quero um m~n!Jto apenas, para 
dizer a V. Ex• que não podemos aceitar a injustíç3. que· v. ~x• faz, negando os 
méritos deste Governo que· vem transformando este País numa Nação verda
deiramente deinocrática. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu faria um apelo a V. Ex• no 
sentido de que prosseguíssemos em outra ocasião. Porque V. Ex•estâ tentan
do me convencer de que o Governo é bom, coisa que não vai acontecer.nem 
comigo, nem com todo o mundo de juízo, neste País. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Gostaria que V. Ex•, repito, reco
nhecesse o que o GoVerno está JaZendo, promovendo a redemocratização do 
País. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Exatamlmte. Gostaria que pros
seguíssemos com o nosso debate quanto ao julg8.n1.e·nto do Governo. Que o 
Governo redemocratizasse o País de uma maneira mals prãtíca, rei:tlizando 
eleições. 

Eu dizia, Sr. Presidente, para finalizar: 
Num regime parlamentarista serã plenamente viável que a classe políti

ca, sem pereder sua individualidade partidária, possa se entender e elaborar 
um plano emergencial e exeqüívei de salvação nacional, à salvo de autoritaris
mo e a crises de força. 

5) Todos sabemos da situação de constrangimento a que foi levada a 
maio tia das Forças Armadas, a continuar a avalisar este período de negritude 
que não foi capaz de resolver nossos problemas sociais mais agudos, nem de 
democratizar nosso progresso, nem de evitar nossa desnacionalização, nem 
nos garantir nossa imuilidade aos perigos dos extremismos e muito menos de 
evitar a ineficiência administrativa, a corrupção e as mordomias. 

As condições elogiãveis de disciplina e hierarquia têm impedido maiores 
manifestações políticas das forças militares. 

Mas, a alguém será lícito acreditar que, obedecendo a um determinismo 
deste Presidencialismo ortodoxo latino, estaremos livres de comoções milita
res, como aliás tem sido norma nesta República? 

O Parlamentarismo tem mais uma virtude por sil"a descontinuidade per~ 
sonalista, evita a tutela e a vigilância política: por··parte dos militares. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E é por esse motivo que algumas 
das mais ilustres figuras das Forças Armadas, publicamente, passaram a de
fender a solução parlamentarista. Vou declinar apenas dois nomes: Marechal 
Mascarenhas de Moraes e Marechal Odílio Denvs. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - Por ser um regime de equipe. 
salvaguarda as paixões CãfiSJffáTiCãs, imPede a florescência demagógica dos 
falsos líderes e impossibilita a radicalização das lutas partidárias. 

Não Se pretende com tal sistema de governo, afastar as forças armadas 
do seu dever maior de mentoras da segurança nacional. 

Pelo contrário, afastados da responsabilidade do poder, os militares po~ 
dem, muito mais tranquilamente, exercer sua alta missão de garantir a inte~ 
gridade, a independência e a união nacionais. 

Nunca é demais lembrar que os dois maiores vultos militares da nossa 
Históría-, Osório ·e CaXías,··exêrceram sUa"missãÓ'jnldficadora em pleno regi~ 
me parlamentarista, nó lmpêrio". 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E ambos Membros desta Casa. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Perfeitamente. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Sabemos das dificuldades que hoje enfrenta o Poder Legislativo. Sabe

mos muito mais do grau de suspeição que cobre qualquer iniciativa das opo
sições no Brasil d~ hoje. 

Não importa. Confiamos que a defesa que hoje fazemos do regime parla
mentar ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Muito oportuna. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - E que sirva pelo menos para 
acelerar o debate sobre as mudanças de rumo que o País necessita. Espera
mos, principalmente, que o Congresso Nacional, tão pleno de respeitáveis fi
guras de parlamentaristas conVictos, continue na defesa deste sistema de go
verno comprovadamente testado no_~undo, como a melhor expressão demo
crática, no sentido de evitarmos a crise social imprevisível que se aproxima. 

Ao Congresso Nacional cabe liderar este movimento de mudança, im~ 
prescindível e único, no nosso entender. Juntos, deveremos pensar mais na 
Pátria do que nos nossos interesses. Porque, como dizia Milton Campos: 

..0 homem_público deve adotar a posição de suas idéias e não 
as idéias de sua posição." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ 

Acabamos de receber ofício da Câm8.ra Municipal de Porciúncula, no 
Estado do Rio de Janeiro, dando-nos conta de que, em sessão realizada no 
primeiro dia deste mês, foi aprovada, por unanimidade e, uma indicação, no 
sentido da nossa interferência junto ao Presidi:nte da República, ao Ministro 
dos Transportes e ao Presidente da Rede Ferroviária Federal, a fim de que se 
promova a reativação do trecho da estrada de ferro entre Porciúncula e Re
creio. 

HOuve um tempo, logo depoiS da Revolução de Março de 1964, em que 
o Ministro dos Transportes, o saudoso General Juarez Távora, decidiu elimi
nar os chamados '"ramais ociosos" do sistema ferroviário brasileiro. 

Acontece que essa noção de ociosidade se baseava, apenas, em cãlculos 
atuariais, em prejuízos financéiroS piOàuzidOs pelas ferrovias, então desapa
relhadas, vitimas de total desorganização administrativa. Esquecia-se o Esta
do do seu papel de fomento à economia, por meio de investimentos infra
estruturais não rentáveis, dando, apenas1 lucro social. 

Agora, a conjuntura energética es~â a ditar urna reorientação das so~ 
luções viárias para a maior utilização das Estradas de Ferro, quando o preço 
do petróleo sobe a cada dia e temos reservas energêticas para eletrificá-las. 

Trata-se, também, de um transporte de massa e de cargas muito mais ba
rato do que o rodoviáríó·. 

Ora, aquela estrada, que teve seus trilhos arrancados em outros trechos, 
é um excelente escoadouro para o café produzido em Minas Gerais e no 
Espírito Santo, sendo de salientar que a cafeicultura passa por um notável 
surto de desenvolvimento no norte fluminense, onde Porciúncula e Nativida
de se apresentam como seus mai_ores produtores. 

Com esse transporte mais barato de carga, seria facilitado o escoamento 
da produção cafeeira local e das unidades federativas vizinhas, obtendo~.se 
maior proveito para a economia fluminense, mineira, capixaba e, finalmente, 
nacional. 

Porciúncula tem todas as condições para responder, em desenvolvimento 
económico, à instalação, ali, de um termi~al ferroviário, centro de escoamen
to de apreciável produção cafeeira. 

Daí o nosso apelo ao Presidente João Figueiredo, ao Ministro Eliseu Re
zende e ao Presidente da Rede Ferroviária Federal, no sentido do restabeleci
mento do ramal Porciúncula-Recreio, medida que se justifica tanto pelo in
centivo ao desenvolvimento económico de uma ·promissora região cafeeira, 
como pela poupança de combustíveis que propiciará. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A in.allguração a·-60de março prÓXiffio passado, -pela Empresa Brasileira 
de Correios ,e Telégrafos- ECT -, do Centro de Triagem Principal do Rio 
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de Janeiro, considerado um dos mais modernos do mundo, é uma demons
tração insofismável das profundas modificações verificadas nestes últimos 16 
(dezesseis) anos ou, mais precisamente, a partír da trans(orrriação do anttgo 
Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT), do então Ministério da 
Viação e Obras Públicas em uma Empresa Pública vinculada ao atual Minis
tério das Comunicações~ 

A Reforma Administrativa possibilitou, a partir da sua progressiva im
plantação, em 1964, o aávento de uma nova mentalidade, orientada no senti
do do restabelecimento da ordem jurídica e da legalidade; da restauração da 
probidade administrativa, em todos os escalões dos c_omplexos serviços pos
tais e telegráficos; da introdução de técnicas operacionais mais eficientes, re
duzindo custos e proporcionando melhores serviços aos usuários. 

Anteriormente à transformação do velho DCT em Entidade de Admi
nistração Indireta, dotada de maior flexibilidade e de mais capacidade gera
dora de recursos próprios,-<;;- panorama era, simplesmente, desolador porque 
os serviços postais e telegráficos ViViam na dependência de escassas dotações 
orçamentárias, que mal davam para custear o funcionalismo. 

Além da precariedade dos recursos orçamentários, as tarifas sofriam um 
processo de permanente aviltamento, resultando desse panorama de incúria e 
atraso burocrático, a completa desmoralização da tradicional Repartição dos 
Correios e Telégrafos. 

Todos se recordam dessa inaceitável situação, decorrente de uma estru
tura tarifária obsoleta, a qual, acoplada à inoperância administrativa, provo
cou, como não podia deixar de acontecer, a deterioração de um Órgão Públi
co de vital iniPortância para o desenvolvimento nacional. 

Porque, efetivamente, no Brasil como em qualquer país civilizado, os 
Correios e TelégrafoS são serviços públicos altamente prioritários e perene
mente influenciados pelos fatores da modernização tecnológica. 

A par da mais completa desorganização funcional, o DCT, nos parâme
tros da Administração Direta, ofertava serviÇ'os· que não mereciam o menor 
grau de confiabilidade por parte do público, com AgênCias ocupando velhas 
construções, equipamentoS Obsoletos e rotinas de serviço, em sua maioria, 
centenáriOs. 

Não ê necessário prosseguir ria eilUinei-açãO-dos aspectos negativos dessa 
área estratégica e vital do Ministério das Comunicações, durantt!' o período 
que antecedeu ao advento e implantação da nova ECT- a Empresa Brasilei
ra de Correios e Telégrafos. 

Hoje, com 4.443 Agências e 2553Postos- até dezembro de 1979- dis
põe a ECT de uma adequada infra-estrUtura em uniiúede que se encontra em 
plena expansão. No seu EdifíCío-Sede, em Brasília, ·a ECT abriga, em dois 
subsolos, o Ccritro de Triagem Automática mais moderno da América 
Latina, dispondo de um sistema de transporte interno mecanizado e do mais 
avançado equipamento de reconhecimento eletrônico de caracteres manuscri
tos e gráficos que se possa desejar. 

Em São Paulo, a Empresa está concluindo a construção do Centro de 
Triagem Principal, na Zona Oeste- Vila Leopoldina, com 6 pavimentos e 1 
grande subsolo, o qual será inaugurado em outubro próximo. 

Quanto ao recém-inaugurado Centrp _de )'riagem Principal do Rio de Ja
neiro, destina-se a atender uma área de 23. 704_ quilômetros quadrados, com 
9,5 milhões de habitantes, operando, hoje, cerca de 1,5 milhão de objetos por 
dia, entre cartas, encomendas, impressos, malas e malotes. Levou sete anos 
para ser projetado e construído, e boa parte dos seus sistemas usa tecnologia 
nacional, criada pela própria equipe dos Correios. 

O Centro de Triagem Principal do Rio de Janeiro seleciona e distribui 
toda a correspondência que chega ao Rio de Janeiro, e a que sai da Cidade, e 
de mais 38 Municípios fluminenses, atendidos pela Diretoria Regional do 
Rio. 

Equipado com computadores de leitura ótica e codificação, o Centro 
pode operar a uma velocidade de 25 cartas por segundo, 90 mil por hora. O 
computador de leitura ótica estã programado par·a ler os números do Código 
de Endereçamento Postal (CEP) de todas as maneiras que se escreve, sendo ca
paz, por exemplo, de perceber a diferença entre um 7 e um 1 mal escritos. 

Senhor Presidente, esta não é a o'casiã:ó ptopícia para examinar a moder
nização e expansão dos inestimáveis serviçOs que a ECT vem prestando aos 
seus usuários ·e ã.o povo brasileiro em geraL 

Qualquer cidadão poderá verificar, pessoalmente, nos guichês das agên
cias e postos, ao postar a sua correspondência, ao fazer uso das várias moda
lidades de serviços o(ertados pela Empresa, como, por exemplo, o Reembolso 
Postal, e outros. A fim de evitar qualquer solução de continuidade na pro
gressiva raciori-alização do seu funcionamentO e dos servi_ços que presta ao 
público, a ECT criou e mantém a Escola Nacional de Administração Postal e 
cuida com maior rigor e carinho de realizar uma eficiente política de desen
vOlviJTiento de reCurSos humãnõs, 

O que desejo, sobretudo, Senhor Presidente, ao trazer ao conhecimento 
do Senado a inauguração do Centro de Triagem Principal do Rio de Janeiro. 
é reafirmar a minha confiança no pleno êxito das diretrizes implantadas pclu 
ECT, sob a eficiente e dinâmica orientação do seu ilustre Presidente, Adwal
do Cardoso Botto de Barros, a quem se deve, em grande parte, os excelentes 
resultados atingidos, devido ao permanente apoio que tem recebido do Mi
nistro das Comunicações, Coronel Haroldo Correa de Matos, o qual foi o 
pioneiro das transformações ocorddas~-deSde qUando foi Presidente da ECT 

Faço questão de registrar duas afirmações de fundamental importância 
do ilustre Administrador da ECT ao Chefe da Nação, o Presidente João Bap
tista Figueiredo, 

Afirmações que demonstram a situação que a ECT logrou atingir: 

"a) A ECT pratica uma obstinada política de mão-de-obra es
pecializada de níveis médio e superior; 

b) Tem a Empresa, hoje, uma estável situação econômico
financeitá. ViVe -de seus serviços e de suas tarifas, e não depende de 
qualquer ajuda do Tesouro." 

Nada mais se precisa acrescentar, Senhor Presidente, para comprovar o 
alto nível de operosidade, eficiência e probidade do Presidente di ECT, Ad
waldo Cardoso Botto de Barros, com o qual me congratulo, nesta oportuni
dade, menos pelo sucesso de sua fecunda administração, do que pelos irnen· 
sos beneficies oriundos do satisfatório funcionamento da Empresa, no con
cernente aos Serviços Postais Telegráficos. 

Senhor Presidente: 
Ao enc.errar estas minhas congratulações, caberia aduzir duas palavras a 

respeito do voto do Ministro-Relator Luciano Brandão Alves de f)ouza, -
aprovado por unanimidade- sobre a Inspeção Extraordinária realizada pelo 
Tribunal de Costa da União na ECT, para apurar fatos relacionados com o 
XVIII Congresso da União Postal Universal. 

A decisão da egrégia Coi-te de Contas, além de restabelecer a verdade dos 
fatos, comprova a licitude e a legalidade daquela iniciativa da ECT, de vez 
que a inspeção efetuada não apontou irregularidades que justificassem a ins~ 
tauração de tomada de contas ~pedal, nos termos dos artigos 39, do 
uecreto-lei n• 199, de 1967, e 84, do Decreto-lei n• 200, de 1967. 

Estas, Senhor Presidente, as considerações que formulo. nesta oportuni
dade, ao apreciar o desempenho positivo da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS~- AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Rotary Internacional está comemorando seu "Jubileu de Diamante". 
Fundado no dia 23 de fevereiro de 1905 na então inquieta e difícil Chicago 
por três idealistas, tendo à frente o advogado Paul Percy Harris ou Paul H ar
ris como se tornou mundialmente conhecido, hoje conta em seu quadro com 
850.000 rotarianos distribuídos enl 18.000 Clubes espalhados pelo mundo in-
teiro. 

Dir-se-ia que de ti ma minúscula semente germinou esta gigantesca árvo
re representada pelo lema Servir, isto ê, "Dar de si sem pensar em si", corno 
pedra angular de toda a profunda filosofia de Rotary. Criado na cidade ame
ricana, palco de permanente inquietação, onde o egoísmo era a bandeira pre
ferida, os ensinamentos rotâri"os contribuíram como apanágio de sadio com
panheirismO, para- modificar os excessos dessa triste conduta. E Paul Harris 
que sofria silenciosamente diante desse estado de insolvência moral de sua co
munidade, com sorrisos nos lábios, próprios dos Apóstolos do Bem, passou a 
agir sentindo sem demora os efeitOs benéficos da Entidade que idelizara. E 
dentro da sua modéstia lhe veio a reflexão verdadeira- "Mais se beneficia 
quem melhor serve". E a sua idéia foi inicialmente abrigada pelo Engenheiro 
de Minas Gusloehr e o alfaiate Hiram Shorey com o irnedi~to apoio do distrí
buidor de carvão Silvester Schiele. Não há dúvida que o princípio norteador 
do novo clube pregado por Paul Harris infundiu confiança, fé e coragem e 
como toda idéia salutar encontrou a esperada ressonância e se materializou, 
inclusive pela simplicidade e singularidade como foi imaginada. Era a forma 
correta do caminho a ser seguido por todos os seres de boa vontade e a beleza 
da divisa somada à perseverança haveriam de triunfar. E Rotary- o clube 
da roda dentada - tomou corpo e como um novo envagelho passou a ser re
ferendado pela Humanidade. 

Embora festejado em todo o Brasil, porém, a sua realização máxima foi 
na Cidade de Araxá- Estado de Minas Gerais, entre os dias 24 e 26 de abril 
-sob o patrocínio do Distrito 453 com um bem elaborado programa pelo 
Clube anfitrião tendo a comandá-lo o seu Presidente Antônio de Paiva e os 
demais componentes com o apoio integral do Governador rotário. 
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O encontro pela sua magnitude recebeu aplausos e a solidariedade do 
Presidente de Rotary Internacional James L. Bornar Jr., que não podendo 
participar desse grato evento, delegou poderes ao meu estimado coestaduano, 
membro do R. C. de Rio Branco (Acre) e ex-Governador do Distrito 449 Dr. 
Adonay Barbosa dos Santos, conforme carta endereçada ao ilustre compa
nheiro, Governador Gilda Vilella Cancela, da qual destaco pequeno trecho: 

.. Adonay e Didi são meus representantes pessoais na cOnferên
cia do Distrito 453. Peço-lhe a gentileza de recebê-los e incluí-los em 
todas as atividades relacionadas com a. conferência, como fariam 
com Edith e comigo se pudéssemos estar preSentes. Estou certo de 
que eles apreciarão a oportunidade de tomar parte em todas essas 
atividades." 

E a presença do Dr. Adonay Barbosa dos Santos e de sua virtuosa esposa 
Valdiva, encontrou magnífica recepção expressada através dos gestos de cari
nho e amizade, bem como pela mensagem de boas vindas do Governador do 
Distrito, Gilda e sua digna esposa Maria Elite: 

confiança porque "nossas amizades irão aumentar, po1s ao entrar
mos para aprender e dividir nossos conhecimentos com as outras 
companheiras, nossas vidas vão, inevitavelmente, se misturar num 
sentimento de afeição e de companheirismo recíproco." 

E esse encontro dos mais salutares, ocorrido sob o clima ameno de Ara
xá, somado à hospitalidade da gente mineira deixou encantado cada um dos 
participantes. 

Mas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, paralelamente a este re
gistro desejo também destacar a ConferênCia Rotâriá do Distrito 449, ocorri
da em Manaus entre os dias 1'~' e 3 deste mês, sob o calor àa mc:~:is pura amiza
de e a placidez do caudaloso Rio Negro, tendo à frente o seu dinâmico Gover- · 
nador, o estimado empresário Laércio Gonçalves, onde foram discutidos e 
debatidos assuntos da mais alta relevância para a ãrea e o mundo dentro da 
tese "Programa 3-H", recomendada pelo Rotary Internacional e desenvolvi
da pelo ex-governador distrital Adonay Barbosa dos Santos. "A constante 
preocupação de Rotary com o ser humano, diz o autor, originou o 3-H Pro
gram: "Healt, Hungry e Humanity" e que chamamos o Programa 3-H "Saú
de, Fome e Humanidade", o qual pela sua objetivídade recebeu aplausos ca
lorosos de Sua Santidade, o Papa João Paulo II. 

Concluo bendizendo o Rotary pelo seu cristalino ideal de servir com as 
palavras de James L. Sornar Jr.: 'jPor 75 anos, os rotarianos têm sido os pre
cursores que iluminam o caminho de uma vida melhor, para um grande nú
mero de pessoas de diferentes países. Como os corredores olímpicos, nós re
cebemos uma tocha daqueles que nos precederam -a tocha do serviço, que 
traz luz às áreas sombrias da humanidade, como a intolerância, a ignorância, 
a doença e a fome". (Muito bem!) 

"A visita de vocês como representantes de R. I. reveste-se de 
um sentido todo especial, para o nosso Distrito, não apenas pela 
efusão da alegria de todos por contarmos com sua importante pre
sença, mas também, pelo prestígio que vieram trazer à nossa Confe
rência, assim como, pelos seus ensinamentos rotârios que, temos 
certeza, irão despertar o gigante que se encontra no interior de cada 
um de nós aqui presentes; a conscientização de nossa responsabili
dade corno rotarianos, face aos múltiplos problemas com que nos 
defrontamos no mundo inteiro. DeixamoS ãci.ui o nosso abraço de 
congratulações, de agradecimentos e os me!!!~~~-votos de brilhan
tes êxito na missão envaidecedora_de que estão investidos." O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra

tar, voU encerrar a presente sessão extraordinária de hoje, designando a se
E o Dr. Adonay Barbosa dos Santos, acolhendo com invulgar alegria e guinte 

honra a escolha do seu nome com-o representante de R. 1., endereçou mensa
gem aos companheiros do 453, cujas palavras refletem a minha afirmativa: 

"Confesso que estou muitO feliz com a oportunidade que me 
foi dada pelo nosso Presidente Bomar para representá-lo na Confe
rência de Araxá. A cidade histórica "terras férteis, coberta de flores
tas onde habitavam os índios araxás". Estou sempre mantendo con
tato com o Governador Gild_o e o seu entusiasmo contagiou-me ain
da mais e, daí, a ansiedade maior para abraçar a todos vocês. Que o 
ideal de servir ilumine o caminho." 

E corroborando as expressões amáveis de Adonay, sua esposa Valdiva 
Santos reiterou em mensagem às uMinhas Amigas" que 

"a Conferência de Araxá é indiscutivelmente mais uma oportu
nidade feliz que vamos ter. E eu, estou satisfeita por haver sido o 
meu esposo escolhido pelo Presidente de Rotary Internacional para 
representá-lo nesse grande encontro, pois, como sua esposa irei 
acompanhá-lo corno sempre fiz, na certeza de que, nos inesquecíveis 
dias que passaremos juntas na terra de D. Bêja, aproveitaremos 
também para discutirmos os problemas que tanto nos preocupam 
em nossas comunidades, corno o menor abandonado, a velhice de
samparada e tantos outros". E a Exm! esposa do Governador distri
tal, Maria Elite teceu considerações sob o pálio da modéstia e da 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 62, de 1980 (n• 109/80, na origem), de 31 de 
março de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Rodolpho Godoy de Souza Dantas, 
Embaixador do Brasil Junto à República Popular de Angola, para cumulati
vamente, exercer a função de embaixador do Brasiljunto a República Demo
crática de São Tomé e Príncipe. 

-2-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre a Mensagem n• 79, de 1980, (n• 141/80, na origem) de 28 de 
abril de 1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Doutor Antônio de Pádua Ribeiro, para exer
cer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a 
membro do Ministério Público Federal, criada pela Emenda ConstituCional 
n• 7. de 13 de abril de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 54~ SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira-- Raimundo Parente- Gabriel Hermes -_Jarbas_ Pas
sarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Al
berto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins - Mauro Benevides - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio- Luiz Cavalcan
te- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro-

Roberto Saturnino --Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves 
-Amaral Fu_rlan- Franco_Montoro- Orestes Quércia- Lázaro Barboza 
-Benedito Canelas- Valdon Varjão- Vicente Vuolo- Mendes Canale 
- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa 
-Leite Chaves- Evelãsio Vieira -]aison-Barreto- Lenoir-Vargas-
Paulo Brossard - Pedro Simon --Tarso· Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidência comunica ao 
plenário que, de acordo com as indicações das Lideranças, fica assim consti-
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tuída a Comissão Permanente dos Munícipios, criada pela Resolução n9 132, 
de 1979. 

Titulares - Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Amaral Furlan, 
Amaral Peixoto, Benedito Canales, Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, Moa
cyr Da \la, Raimundo Parente, Saldanha Derii, José Richa, Orestes Quércia, 
Mauro Benevides, Evandro Carreira, Lázaro Barboza, Affonso Camargo e 
Valdon Varjão. 

Suplentes- Senadores Tarso_ D_utra,, Joãq Lúcio, Aderbal Jurem a, José 
Sarney, Murilo Badaró, Agenor Maria, Jaison Barreto, Humberto Lucena e 
Evelásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do parecer da Cámissão .de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n9 62, de 1980 (n9 109 j80, na 
origem), de 31 de março de 1980, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Rodolpho Godoy de· Souza Dan tas, Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Angola, para, comulatiVamente, exercer a 
função de Emba_ixador do Brasil junto à República Democrátíca de 
São Tomé e Príncipe. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, sobre a Mensagem no 79, de 1980 (no· 141j80, na 
origem). de 28 de abril de 1980, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do_ Senado a esColha do Doutor 
Antônio de Pádua Ribeiro, para exercer o cargo de Ministro do Tri
bunal Federa( de Recursos, na vaga destinada a membro do Minis
tério Público Federal, criada pela Emenda Constitucional n<? 7, de 
13 de abril de 1977. 

As matérias constantes da pauta da presente Sessão, nos termos da alí
nea .... h .. do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser ap~esentadas em ses
são secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim ·de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser 
pública às /8 horas e 55 minutos.) 

O SR. RESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 98, de 1980, do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 190, 
de 1977, de sua autoria, que dispõe sobre a aquiSiÇão de imóveis funcionais 
por seus ocupantes, e dá outras providências. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n<? 2, de 1980, de sua au
toria, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações 
de ensino superior. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1976 
(Tramita em conjunto com os PLS n•s 193/75, 283/76 e 121/77) 

Discussão, em turno único,-do Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1976 
(n' 983/63. na Casa de origem), que altera o art. 73 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. tendo 

PARECERES. sob nos 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do 

Projeto; 
- de Legislação Social, favorãvel; e 
- de Finanças, favoráveL 

~·4-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 193, DE 1975 
(Tramita em conjunto com o PLC no 2/76 e os PLS n•s 283/76 o 121/77) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 193, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do art. 73, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nos 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, pela pre

judicialidade, face aos pareceres favoráveis dado-s ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 2, de 1976. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1976 
(Tramita em conjunto com o PLC n9 2/76 e os 

PLS n•s 193/75 e 121/77) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 283, de 
1976, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adicional noturno 
para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nos 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, pela pre

judicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 2, de 1976T 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1977 
(Tramita em conjunto com o PLC n9 2/76 e os 

PLS nos 193/75 e 283/76) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<.> t2l, de 
1977, do Senador Nelson Carneiro, que altera disPositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES. sob n•s 108 a I 10, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, pela pre

judicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Projeto de Lei da Câma
ra no 2, de 1976. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de 1:-ei da Câmara n<? 86, de 1979 
(n9 180/75, na origem), que extingue a punibilidade de infrações do Código 
Eleitoral, mediante condições e nos casos que especifica, tendo 

PARECER, sob no 53, de 1980 da Comissão: 
-=de Constituição e Justiça, favorável, com Emendas n'>'s 1 e 2- CCJ, 

que apresenta. 

-8-

Dis-cussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n' 363/79, na Casa·de origem), restabelecendo direito de servisores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES F A VORÂ VEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Comis· 
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-9-

Discussão, em turno ú11ico, do Projeto de Lei da Câmara n9 4 de 1980 (n9 
2.229/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, que dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares dos 
Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dâ outras pro
vidências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 173 e 174, de 1980, das Comis-
sões: 

--de Constituii;ào e Justiça; e 
- de Segurança Nacional. 

-10-

Discussão, em turno úi1ico, do Projeto de Lei da Câmara n9 8 de 1980 (n'? 
114, de 1979. na Casa de origem), que permite o abatimento, da renda bruta, 
de despesas relativas a tratamento de dependente excepcional, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 119, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

-li-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 58, de 1979, do 
Senador Itamar FranCo, que altera o art. 205 do Regimento Interno do Sena
do Federal, tendo 
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PARECERES, sob nt?s 78 e 79, de 1980, das Comissões: viços públicos. Essa é uma das restrições. Mas o projeto tem méritos quere-
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e comendam a urgência pleiteada. (Muito bem!) 
- Diretora, favorãvel, com a Emenda que apresenta de número 1-CD 

IR. 

-12-

Discussão, em tunió único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que Conclui contrarfanien.te à-Convocação corripul
sória do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre 
sua administração ao Plenário do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

-13-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que "estabelece normas para a concessão de assistência judiciária 
aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de I980, das Comissões: 
- de Corístituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, 

no mérito, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com Emenda n9 l·CF que apresenta. 

-14-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22 I, de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en· 
t~dades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras 
grovidências, tendo 

PARECERES, sob n's 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- Jt? pronunciamento: pela constitucionali

dade, juridicidade e favorável quanto ao mérito; 29 pronunciamento: (reexame 
solicitado pela Comissão de Finanças) - aceitando a conclusão daquela Co
missão de que o Projeto não é de Lei Complementar; e 

- de Finanças, favorável. 

-15-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigen~ 
ti: Código Civil (Lei n' 3.071, de 1• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n' 1.120, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito~ favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 19 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. LEITE CHAVES NA SES· 
SÃO DE 5·5·80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Para encaminhar a votação.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No que diz respeito ao requerimento, o Partido Trabalhista Brasileiro 
associà-se às homenagens aqui prestadas, inclusive porque nós subscrevemos 
o requerimento que foi, em primeiro lugar, assinado Por V. Ex• 

Aliás, o Presidente Tito deu um grande exemplo para a humanidade: de
monstrou que mesmo num país pequeno, um povo pode ser independente, 
pode seguir seu caminho e agir soberanamente em relação as correntes políti
cas de opinião que se formaram no mundo. 

Tenho uma grande amizade ao Embaixador anterior deste país, que este
ve no Brasil atê o ano passado. Acompanhamos de perto os problemas da Iu
guslávia, principalmente aqueles ligados à sucessão de um Presidente que, por 
trinta e cinco anos, conduziu de maneira elogiável o seu povo e o seu país. 

Assim, considero que o requerimento, formulado por V. Ex• e subscrito 
por toda Casa, merece o maior louvor. Espero que esse tema seja posterior
mente objeto de pronunciamento mais aprofundado nesta Casa. (Muito 
bem!) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR LEITE CHA· 
VES NA SESSÃO DE 5·5·80 E QUE ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Para encaminhar a votação.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O PTB vota com a urgência, mas com uma restrição, aquela que retira 
esse direito aos funcionários públicos, cujo regime de trabalho se processa 
sob a égide da CLT e que exerçam a sua ativídade em empresas ou em ser~ 

ATO DA COMISSÃO DERETORA N' 8, DE 1980 

A Comissão DiretOra do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, resolve: 

Transformar dois claros de lOtação de "Artífice de Carpintaria e Marce
naria", Classe "A", Referência 14, em dois claros de lotação de "Artífice de 
Mecânica", Classe HA", Referência 14, do Grupo Artesanato do Quadro de 
Pessoal CLT, ficando em conseqüência alterado o Ato n9 40, de 1979, da Co
missão Diretora. 

Sala da Comissão, 23 de abril de 1980.- Luiz Viana, Presidente- Nilo 
Coelho - Alexandre Costa - Dinarte Mariz - Gabriel Hermes - Lourival 
Baptista - Jorge Kalume. 

GRUPO - ARTESANATO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ARTIFJCE DE CARPINTARIA E 
MARCENARIA 

N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 

N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 
Nll de func. 
Nll de func. 

N' de func. 
N9 de func. 
N' de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 
N' de func. 

Nll de func. 
N9 de func. 
N' de func. 
Nll de func. 

N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 
Nll de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 

Classe "Especial'' 

ref. 37 
ref. 36 
ref. 35 

Oasse "D" - Mestre 

ref. 34 
ref. 33 
ref. 32 
ref. 3I 
ref. 30 

Classe "C" - Contramestre 

ref. 29 
ref. 28 
ref. 27 
ref. 26 
ref. 25 
ref. 24 

Classe "B" - Artífice Especializado 

ref. 23 
ref. 22 
ref. 21 
ref. 20 

Classe "A" - Artífice 

ref. 19 
ref. 18 
ref. 17 
ref. 16 
ref. 15 
ref. 14 

GRUPO- ARTESANATO 
CATEGORIA FUNCIONAL- ARTIFICE DE MECÂNICA 

Nll de func. 
N' de func. 
N9 de func. 

N9 de func. 
N9 de func. 
N' de func. 
N9 de func. 
Nll de func. 

Classe "Especial" 

ref. 37 
ref. 36 
ref. 35 

Classe "D"- Mestre 

ref. 34 
ref. 33 
ref. 32 
ref. 31 
ref. 30 
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N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func: 
N9 de func, 
N• de !une. 
N9 de func. 

N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 
N9 de func. 

Classe "C" - Contramestre 

ref. 29 
ref. 28 
ref. 27 
ref. 26 
ref. 25 
rei. 24 

Classe "B" - Artífice Especializado 

rei. 23 
rei. 22 
ref. 21 
01 ref. 20 

Classe "A" - Artífice 

NO de !une. ref. 19 
N• de !une. ref. 18 
N• de !une. ref. 17 
N• de !une. ref. 16 
N• de fune. ref. 15 
N9 de func. *li - ref. 14 

• Classe "A"- Artífice- Ref. 14-2 claros. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL N• 15, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência que lhe foi deferida pelo Ato n'? 2, de 
1973, e à vista do que consta do Processo n9 000.842.800, resolve: 

Autorizar a contratação de Jorge Luiz Amaral Braga e Vladir Gomes 
Ferreira como "Artífice de Mecânica", Classe "A", Referência 14, do Qua
dro de Pessoal da CLT, em claros de lotação existente, sob o regime jurídico 
da CL T e do FGTS. 

Senado Federal, 23 de abril de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca a Sessão Plenária para o próximo 
dia doze, segunda-feira, às quinze horas, em sua sede, no Anexo I do Senado 
Federal, 29 andar. para exame das contas do exercício financeiro de mil nove
centos e setenta e nove e apreciação do Relatório Anual das Atividades do 
Grupo. 

Brasília, 7 de maio de 1980. -Deputado Raymundo Diniz, Presidente
Deputado Mac Dowell Leite de Castro, Secretário. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO ESPECIAL 

(Criada pelo Requerimento no 112/80) 

ATA DA 1• REUNIÃO- INSTALAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1980 

Ãs dezessete horas do dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenw 
ta, na Sala de Reuniões da Comis.são Diretora,· preSentes oS Senhores Senado
res Nilo Coelho, Mauro Benevides, Atoysio Chaves, Evelâsio Vieira, Helví
dio Nunes, Humberto Lucena e Murilo Badaró, reunewse a Coinissão Espew 
cial, criada através do Requerimento número cento e doze de mil novecentos 
e oitenta, de autoria do Senhor Presidente, Senador Luiz Viana, com a finali
dade de propor modificações que julgue necessárias, à adaptação do Regíw 
menta Interno do Senado à legislação partidária estabelecida em lei. De 
Acordo com o disposto no Regimento Interno, assume a Presidência o Sew 
nhor Senador Nilo Coelho, que declara instalada a Comissãó- e comunica 
que, nos termos regimentais, irá proceder à eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Concluída esta, em escrutínio secretO, -o Senhor Presidente desigw 

na o Senhor Senador Humberto Lucena para escrutinador. Feita a apuração 
dos votos verificawse o seguinte resultado: para Presidente - Senador Nilo 
Coelho, 6 (seis) votos; Senador Mauro Benevides, 1 (um) voto; para Vicew 
Presidente- Senador Mauro Benevides, 6 (seis) votos; Senador Nilo Coelho, 
I (um) voto. São proclamados eleitos, respectivamente, Presidente, o Senhor 
Senador Nilo Coelho e YicewPresidente, o Senhor Senador Mauro Benevides. 
Já na qualidade de Presidente, o Senhqr Senador Nilo Coelho propõe à Cow 
missão o norh-e da Secretária-Geral da Mesa para s-ecretariar os seus trabaw 
lhos, sendo a proposta aprovada. Em seguida o Senhor Senador Evelásio Vieiw 
ra sugere que se elabore um roteiro dos trabalhos da Comissão, roteiro esse 
que deverá ser submetido à Comissão em sua próxima reunião, quando devew 
rá ser designado um relator-geral ou relatores parciais, se for o caso, para o 
estudo da matéria. A sugestão é aprovada. Nada mais havendo que tratar, 
encerrawse a reunião, lavrando eu, Sarah Abrahão, Secretária, a presente Ata 
que, lida, é aprovada e assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da 
Comissão.- Nilo Coelho, Presidente- Humberto Lucena- Mauro Bencvi
des- Helvídio Nunes- Aloysio Chaves-- Murilo Badaró- EveláSio Vieira. 
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MESA 

Presidente 
Luiz Viana 

1 '· Vlce-Presldente 
Nilo Coelho 

2'~'-VIce-Presldente 

Oinarte Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3"·5ecretárlo 
lourival Baptista 

4'~'-Secretárlo 

Gastào Müller 

Suplentes de SecretáriDs 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Pa55oS Pôrto 

COMISSOES 

Óiretor, Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Terreo 
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 2.57 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

.Chefe: Cândido Hippertt 
Locab Anexo ll - Terreo 
Telefone, 225-8505- Ramcii:i: 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Chaves 

Titulares 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. José lins 

1. Evelásio Vieira 
2. Leite Chaves 
3. José Richa 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Affonso Camargo 
3. João Calmon 

1_. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li -

Ramail 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice--Presidenta: ~geno,r Maria 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

:Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Titulares 

1. Mendes Canele 
2. Jose Uns 

3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlca-Líderas 

Evelásio Vieira 
Al~~rt'? ~ilva 

Suplentes 

1. ·Raimundo Par&nte 
2. Alberto Silva 

3. Almir Pinto 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assi~tente~ Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
locc:d: Sala "Clóvis Sevilacqua" - Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
1~'-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
2~'-Vice-Presidente: Hugo Ramo5 

Titulares Suplentes 

1. Henrique de La Rocque 1. lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Metia 
7. Moac:yr Dali a 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha Lima 
2. Leite Chaves 2. T ancredo Neves 
3. Lázaro Barb.oza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderas 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José Lins 

Lomanto Júnior 
Moacyr Dallo 
Murilo Badaró 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 

Líder 

leite Chaves 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

Líder 

Henrique Santíllo 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice--Presidente: Lázaro Barboza 

Titulares Suplentes 

1. Jesse Freire 1. José Guiomard 
2. Josê Sarney 2. ToNo Outra 
3. Passos Põrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Oalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badar6 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco 1 . Henrique Santillo 
2. lózaro Barboza 2. Rok?erto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: T eotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Lins 
4. Jessé Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7, Luíz CaValcante-

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. Roberto Saturnino 1. Jos6 Richa 
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 2. Teotônio Vilela 2. Ore5tes Qu6rda 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assi5tente: from:hco Guilherme Thees Ribeiro - Ramo I 306 
Reuniões: Ouartas·feiras, às 10:30 horas 
loo:al: Sala do ~nexo B - Ramal 442 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: João Calmon 
Vice·Presidente: Jutohy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Colmon 
2. Tarso Outro 
3. Jutohy Magolhde5 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelcislo Vieira 
3. Franco Montara 

1. José Uns 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pl!l!dro Pedrossian 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga -- Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilcicqua" - Anexo 11 - ~amai 623 

COMISSÀO DE FINANÇAS - (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunha lima 
Vice·Presidente: Tancri!Jdo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lamento Júnior 
4. Affonso Comargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunha timo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6, Mouro Benevides 
7, T eotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. lál.aro Barboza 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros} 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

l, lenoir Vorgas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nuni!Js 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dolla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

DIÁRIO DO COJ'IGRESS!) NACIONAL (Seçào !I) 

1. Franc:o Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Joison Barreto 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramo! 497 
Reuniões: Quinf05·feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "C!óvis Bevilác:quo" - Anexo li - Roma! 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cobrai 2. João Calmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1 . Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Roc:ha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente, Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Anexo "B" -Sala ao lodo do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Mic:hiles - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR) 
{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·President&: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

I. Tarso Outra 1. Joõo Calmon 

2. Saldc;111ha Derzi 2. Murilo Badaró 

3. Mendes Conale ~- José Sarney 

I. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 

2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria. Thereza Magalhões Motta -Ramal 134 
ReUniões: Quintas-feiras, às 12,00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice·Presidenfe: Saldanha Oerzí 
29-Vice-Presidente: lamento Júnior 

Titulare5 

l. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Aln;"ir Pinto 
8. Lenoir Verga~ 
~· José Sarney 

Suplent&s 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrçssian 
3. ~Henrique de lo Rocuque 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavokante 
6. 

l. Paulo Brossord 
2 Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. Jose Richo 
S. Amoral Peixoto 

Tancredo Neves 

~laio de 1980 

_ 1_ t_.\arcos Freire 
2. Mauro Benevides 
3. leite Chaves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local, Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE 
{7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Sc:mtillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto Junior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kt~lvme 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomt~rd 

1. Gilvan Rocha 1. Jose Ric:ha 
2. Henrique Sontillo 2. Ad~lberto Sena 
3. Jaisoo. Barreto 

Assistente: Làdo Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo H -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 

l. Jorge Kolume 1 . Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Fvrlan 
3. Murilo Boda ró 3. Jost Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

1. Mouro Benevides 1. Cunha limo 
2. Agenor Mario 2. Joison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"'- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vke·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonro Camargo 
2. Henrique de la Racque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Evandro Carreira 1. Orestes Quérda 
2. Humberto luc::eno 2. Evelàsio Vieira 
3. làzoro Barboza 

Assistonte: leila teivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçào II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Pôrto 
2. VIcente Vuolo 2. lamento Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreiro 1. Leite Chaves 
2. lcizaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Leilo leivas ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, -às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Quinta-feira 8 1449 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comissões Tempo •• •rias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 -Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias pal'o Projetas do Congreuo Nacio
oal 

2) Comissões Temporários paro Apreciação de Vetos 
3) Corriissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal674; Cleide Maria B. F. Cruz- Romal598; Mauro Lo
pes de Sá - Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. CLÓV.IS BEVILÁCQUA GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

lQ,oo 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA lEOA C. A. R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE c.E.c: ClÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA C.D.F. lEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
Ramais-62I e716 

C.C.J. Ramal-623 DANIEL 
Ré!YBARBOSA 

10,00 10,30 C. S. 
Ramais- 621 e 716 LÊOA 

RUY BARBOSA 
C.A. Ramais-621 e7I6 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.L.S. LEI LA 
ANEXO "B" 

Ramal-623 
C. E. FRANCISCO 

1Q,3o Ramais- 62I e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÃNDIDO 

11,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão 11 . 
ANO XXXV - N• 043 SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1980 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Dinarte Mariz, 2• Vice

Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 15, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos) destinados a financiar Projetos Integrados de Produção Agro
pecuária. 

Art. I• É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), de principal, com a garantia da União, com financiador a ser indica
do sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para serem aplicados nos "Projetas Integrados de 
Produção Agro pecuária do Estado". 

Art. 2• A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, in
clusive o exame das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco' 
Central do Brasil, nos termos do art. I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual 
n• 4.096, de 12 de outubro de 1976, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 15 de outubro de 1979. · 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de maio de 1980. -Senador Dinarte Mariz, 2• Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Oinarte Mariz, 2• Vice
Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 3.907.778,75 (três milhões, 
novecentos e sete mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Art. I• É a Prefeitura M unicipa1 de Rincão, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução n• 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.907.778,75 (três milhões, novecentos e sete mil, setecentos e setenta 
e oito cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montanie de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo 
de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Maria Magdale
na Pinto", dentro do Programa FINC, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de maio de 1980. - Senador Dinarte Mariz, 2• Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Dinarte Mariz, 2• Vice
Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 17, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do. Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) para investimentos em projetos rodoviários e de energia elé
trica. 

Art. 1• É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, nova
lor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), de principal, com a garantia da União, com financiador a ser in-
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dicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujos recursos destinar-se-ão a investimentos 
em projetes rodoviários e de energia elétrica naquele Estado. 

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 efetuada 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 Lei Estadual 
n' 42, de 18 de dezembro de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 19 de dezembro de 1979. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sendo federal, 8 de maio de 1980. - Senador Dinarte Mariz, 2' V ice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, -Dinarte Mariz, 21} Vice
Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1980 

Autoriza o Departamento Municipal da Habitação- DEMHAB- da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 606.098.080,00 (seiscentos e seis milhões, noventa e 
oito mil e oitenta cruzeiros). 

Art. I• É o Departamento Municipal da Habitação- DEMHAB- da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma ope
ração de crédito no valor de Cr$ 606.098.080,00 (seiscentos e seis milhões, noventa e oito ·mil e oitenta cruzeiros) junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destina
dos à execução de obras de infra-estrutura, dentro dos Programas FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de maio de 1980. - Senador Dinarte Mariz, 2• Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 55• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 83/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que estabelece novo critério para o cãlculo da indeni
zação dos representantes comerciais autônomos. 

-Projeto de Lei do Senado n• 84/80, de autoria do Sr. Senador Hen
rique de La Rocque, que dispõe sobre a di_sponibilidade e aposentadoria 
dos membros do Ministério Público Federal e da Defensaria Pública. 

-Projeto de Lei do Senado n' 85/80, de autoria do Sr. Senador. Nel
son Carneiro, que mOdifica a redação do§ 2~' do art. 164 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

1.2.2 - Requerimentos 

- N9 q5j80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, de trans
crição, nos Anais do Senado Federal das Ordens do Dia dos Ministros do 
Exército, da Aeronáutica e do Chefe do Estado-Maior da Armada, em co
memoração ao trigésimo quinto aniversãrio do Dia da Vitória. 

- N• 136/80, de autoria do Sr. Senador Louriva1 Baptista, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Mi
nistro do Exército, lida na cerimônia do centenário do falecimento de Du
que de Caxias. 

- N• 137/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o título "Ca
xias Estadista", de autoria do Professor Vamireh Chacon. 

- N• 138/80, de autoria dos Srs. Senadores Çunha Lima eHumberto 
Lucena, de homenagens de pesar ao ex-Deputado Federal Osmar de 
Araújo Aquino, falecido hoje, no Estado da Paraíba. Aprovado, após usa
rem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores Cu
nha Lima e Humberto Lucena, tendo o Sr. Presidente se associado às ho
menagens prestadas em nome da Mesa. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE RICHA- Perspectivas pessimistas quanto ao de
sempenho da economia brasileira. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Concessão, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, do registro provisório do PMDB. 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder- Solução de en
teridimento parã a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo
SP. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 86/80, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que revoga dispositivás dó Deci'eto-lei nCJ 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal). 

1.2.5- Comunicações _da Presidência 
-_Convocação de sessão especial do Senado Federal a realizar-se no 

próximo- dia 14, às 15 horas, destinada a comemorar o centenário da mor
te de Duque de Caxias. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras -e 30 minutos, com Ordem do Dia q1re 'designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento nl' 98/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carnei

ro, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n~' 190/77, de sua 
autoria, que dispõe sobre a aquisição de imóVCis funcionais por seUs ocu
pantes, e dá outras providências. Aprovado, após usar da palavra no enca
minhamento da votação o Sr. Nelson Carneiro. 

-Requerimento n9 130/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado nCJ 2/80, de sua autoria, que dis
põe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino 
superior. Votação adiada por falta de quorum após usar da palavra o Sr. 
Humberto Lucena. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 2/76 (n9 98_3f63: na Casa de origem), 
que altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Tramitando 
em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n•s 193/75, 283/76 e 
121/77). Discussão ence.rada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 193/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do art. 73, caput, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara n' 2/76 e com os Projetes de Lei do Senado n•s 283/76 e 121/77). 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei do Senado n9 283/76, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adicional noturno para os trabalha
dores regidos pela Consolidação das Leis do Trabal~o. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto-de Lei da Câmara n9 2/76 e com os Projetas de 
Lei do Senado nos 193/75 e 121/77). Discussão encerrada, ficando avo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no ·121/77, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Tra
balho, (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 2/76 
e com os Projetes de Lei do Senado nos 193/75 e 283/76). Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara no 86/79 (n' 180/75, na origem), que ex
tingue a punibilidade de infrações do Código Eleitoral, mediante con
dições e nos casos que especifica. Discussão encenada, ficando a votação 
adiada· por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara no 87/79 (n' 363/79, na Casa de origem), 
restabelecendo direito de servidores públicos, no caso que especifica. Dis
cussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 
139/80, solicitando audiência da Comissão de Constituição e Justiça. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 4f80 (n' 2.229/79, na Casa de ori
gem), de iniCiativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
Conselho de Justificação das Polícias Militares dos Territórios Federais 
do Amapâ, de Roraima e de Rondônia, e dâ outras providências. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 8/80 {ri' 114/79, na Casa de origem), 
que permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a trata
mento de-dependente excepcional. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 58/79, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco1 que altera o art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

-Parecer n9 1.238/79, da Comissão d_e Constituição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocação compulsória do Governador do 
Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Plenãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, de 1975, do Sena
dor Itamar Franco. Discussão sobrestada por falta de quorum para votaçãO 
do Requerimento n9-l40 /80, solicitando reexame da matéria, após usarem 
da palavra os Srs. Itamar Franco, Evandro Carreira, Dirceu Cardoso e 
Lázaro Barboza. 

-Projeto de Lei do Senado no 209/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, alterando a Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
"estabelece normas para a concessão de assistência Judiciâria aos necessi
tados ... Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei do Senado no 221/77, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais 
vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dâ outras providências. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 326/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil 
(Lei no 3.071, de l' de janeiro de 1916). Discussão encerrada, ficando avo
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PEDRO SIMON- Decisão que teria sido tomada pela 
Bancada do PDS no Senado1 em favor do adiamento das eleições munici
pais marcadas para o dia 15 de novembro próximo. 

SENADOR LO MANTO JONIOR- Noticia veiculada pela Impren
sa sobre a transferência do portO da cidade de Juazeiro-BA, para acida
de de Petrolina-PE. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Crescimento do número de 
mutuários inadimplentes com o BNH. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Serviços prestados ao País pelo 
Dr. César Cais, à frente do Ministério da Indústria e do Comércio. 

SENADOR LO V RIVAL BAPTISTA- Sugestão aos Srs. Ministros 
da Previdência Social e do Trabalho, no sentido de que realizem estudos 
para posterior deliberação do Senhor Presidente da República, a respeito 
do aproveitamento da mão-de-obra do menor carep.te, a exemplo da ini
ciativa que vem sendo executada com êxito pelo Banco do Brasil. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Protesto contra a incidência 
do IOF sobre os produtos importados pela Zona Franca de Manaus. 

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

2- ATA DA 56• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1980 

2.1 -ABERTURA 

2.2-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo no 18/76 (n' 53, de 1976, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto da ConvenÇão sobre Trânsito 
Viário, firmado entre a RepUblica Federativa do Brasil e outros países, em 
Viena, a 8 de novembro de 1968. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 23/79 (n' 20/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acord.o sobre Cooperação Cultural, 
concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 
Aprovado. À Comissão de Redaçi!o. 

- Projeto de Resolução n9 2/80, que suspende a execução dos arts. 
287 e 288 da Lei no 2.087, de 20 de dezembro de 1974, do Município de Tu
pã, Estado de São Paulo. Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.3- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redações finais dos Projetes de Decreto Legislativo nos 18/76 e 
23/79, constantes da Ordem do pia da presente sessão. Aprovadas, nos 
termos dos Requerimentos n•s 141 e 142/80. À promulgação. 

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

3-ATO DO SR. PRIMEIRO-SECRETÃR!O 

-No 8, de 1980. 

4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- Edital de adiamento de sessão plenária. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6-MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 55' SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1980 

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 
PRESIDtNCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA E GABRIEL HERMES 

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Dinarte 

Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Luiz Caval
cante - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - D1ic6U 
Cardoso- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo 
Neves - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Mendes Canale - Pedro 
Pedrossian- Saldanha Derzi- José Richa- EvelásiO Vieira- Jaison Bar
reto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1980 

Estabelece novo critério para o cálculo da indenização dos repre
sentantes comerciais autônomos. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. I • A letra j e o parágrafo único do artigo 27 da Lei número 4.886, 

de 9 de dezembro de 1.965, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27 ............................................ . 

j) indenização devida ao representante. pela rescisão do con
trato fora dos casos previstos no art. 34, cujo montante não será in
ferior a um vinte avos (1/20) do total da retribuição auferida duran
te o tempo em que exercer a representação, a contar da vigência des
ta lei, previamente corrigido de acordo com os critérios previstos 
para a atualização dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

Parágrafo único. Na falta de contrato escrito, ou sendo este 
omisso, a indenização será igual a um quinze avos (1/15) do total da 
retribuição auferida no exercício da representação, a partir da vi
gência desta lei, previamente corrigido na forma da letra j deste arti
go." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

A lei n9 4.886/65, disciplinando as atividades dos representantes comer
ciais autônOiiios, estabelecem em, seu art. 27, letra j e parágrafo único, cri
têrios para o cálculo da indenizaeão a ser paga ao representante na hipótese 
de rescisão dõ contrato de representação. 

De conformidade com os dispositivos em questão, a in<.ienização, a ser 
obrigatoriamente prevista nos·contratos de representação comercial, não po~ 
derâ ser inferior a 1/20 do total de retribuição auferida durante todo o tempo 
da representação, a contar da vigência da Lei n9 4.886, e, na falta de contrato 
escrito, ou sendo este omisso, deverá corresponder a 1/15 do mesmo total. 

Ocorre que, com a inflação atê hoje não debelada, a indenização em cau
sa se torna insignificante, principalment~ com relação aos contratos que vigo~ 
rarem por muitos anos. 

No caso dos empregados em geral, a indenização ê calculada com base 
no maior salário percebido na empresa (art. 447 da CLT e o próprio FGTS 
estâ sujeito à correção monetária dos seus depósitos (art. 39 da Lei n9 
5.107 /66). 

O presente projeto visa, assim, a tornar a indenização dos representantes 
comerciais autônomos (verdadeiros trabalhadores) semelhante à dos empre
gados em geral, fazendo justiça a esses valorosos auxiliares do comércio, a 
cujos esforços se deve grande parte dos negócios realizados pelas empresas, 
longe das respectivas sedes. 

Segundo a nova redação proposta para a letra j e o parâgrafo único do 
art. 27 da Lei n• 4.886/65, o total da retribuição auferida durante o tempo da 
representação será corrigido de acordo com os critérios p~evistos para a atua
lização dos depósitos do FGTS, antes da apuração do montante a ser pago ao 
representante comercial a título de indenização. 

Acreditamos que, adotado o critério ora sugerido, corrigir~so:-â uma fa
lha da lei~ em favor de milhares de representantes comerciais autônomos de 
todo o Brasil. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. - Franco Montoro 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. 

Art. 27. Do contrato de representação comercial, quando celebrado 
por escrito, Wêm dos elementos comuns e outros, a juízo dos interessados, 
constarão, obrigatoriamente: 

a) condições e requisitos gerais da representação: . . 
b) indicação genérica ou especlfica dos produtos ou arttgos obJeto dare

presentação; 

c) prazo certo ou indeterminado da representação; 
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida ~ representa~o. 

bem como da permissibilidade ou não de a representada ah poder negoctar 
diretamente; . . 

e) garantia ou não, parCial oti total, ou por certo prazo, da exclustvtdade 
de zona ou setor de zona; 

j) retribuição e êpoca do pagamento, pelo exercício da representação, 
dependente da efetiva realização dos negócios, o recebimento, ou não, pelo 
representado, dos valores respectivos; 

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclu-
sividade; 

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes; 
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado; 
j) indenização devida ao representante, pela rescisã.o do_ contrato ~ora 

dos casos previstos no art. 34, cujo montante não será mfenor a um vmte 
avos (1/20) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu 
a representação, a contar da vigência desta lei. . . 

Pa~~grafo único. Na falta do contrato escnto, ou sendo.est~ omiSSO, .a 
indenização será igual a um quinze avos (1/15) do total da retribUição auferi
da no exercício da representação, a partir da vigência desta lei. 

................................ ~ ................................ ~ 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1980 

Dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos membros do 
Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. J9 Estende-se aos membros do Ministério Público da Umão e~ 

Defensaria" Pública, de igual modo, os benefícios de que trata o art. 19 da Le1 
n• 6.044, de 14 de maio de 1974. 

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

Justificação 
Quando o legislador determinou que, para efeito de disponibilidade e 

aposentadoria, fosse computado o exercício da Advocacia, atê o máximo de 
quinze anos, em favor dos Ministérios do Supremo Tribunal Federal, do Tri
bunal Federal de Recursos; do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Su
perior do Trabalho, dos Juízes dos Trif?.unais Regionais do Trabalho, dos De
sembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, .dos Ju!zes Fede
rais e dos Juízes Federais Substitutos, ie-lo em razão da origem das investidu
ras, desde quando todos oriundos da Advocacia, já tinham que trazer, na sua 
bagagem profissional. uma condição sine qua non: o eXercício da profiSsão de 
Advogado, antecedente. 

Hoje a legislação já consagra, inclusive, até mesmo a contagem recíproca 
de tempo de serviço, da atividade privada para o Serviço Público e vice-versa. 

De outra parte·, aos militares, o próprio Estatuto, quando se trate de ofi
ciais integrantes dos Quadros de Oficiais de Saúde c Veterinária, que de igual 
modo', para cujo ingresso a lei exige curso universitário antecedente, e, ativi
dade profissional também antecedente, como condição de ingresso no respec
tivo Quadro, já consagra o direito de computar o tempo universitário na for
ma do art. 45 do mencionado diploma legal. 

Que considerar, de derradeiro, por uma questão de isonomia, a identida
de que se constata, nesse particular, entre Magistrados, membros do Minis
tério Público e da Defensaria Pública, inclusive no que concerne à sua prepa~ 
ração profissional, que não prescinde de verdadeiro estágio probatório, que é 
o exercício da Advocacia, por tempo que a própria lei menciona como con~ 
dição de ingresso, e mais que isso, de inscrição ao próprio concurso, para pro
vimento dos mencionados cargos. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. - Henrique de La Rocque-

LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI N• 6.044, DE 14 DE MAIO DE 1974 

Dispõe sobre a dlsponlbllldade e aposentadoria dos membros da 
magistratura federal, e dá outras providências 

Ã~i.' .1; .. Co·,;,~~'b~:s~:,\: ~~;~ ~f;i;~ ·d~ dis~~.iii,iúd~d~·~ ~~~;;~i~.i~ri~; 
o exercício da advocacia, até o mâximo de quinze ~os, em favor dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Su
perior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, dos J.uízes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e dos Desembargadores do Tnbunal de 
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Justiça do Distrito Federal nomeados, dentre advogados, nos termos da 
Constituição, bem como dos Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, 
nomeados na forma do artigo 74, da Lei n• 5.010, de 30 de maio de 1966. 

. . . . . . . . . . . . . . ~ .............................................. . 
( ils Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil 

e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1980 

Modifica a redação do § 2• do art. 164 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'? 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Ar!. I• O§ 2• do art. !64 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 redação: 

"Art. !64. 

§ 29 As Comissões Internas de ·Prevençã-o de Acidentes 
(CIP As) serão compostas de representantes de empregadores e em
pregados, indicados estes atravês de eleição realizada no respectivo 
Sindicato, e funcionarão segundo normas fixadas pelo Departamen
to Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho." 

Art. 2• Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) têm por 
funções principais a fiscalização da observância das normas estabeleç_idas 
pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, alêm de 
sugerir novos requisitos ou dispositivos tendentes à efetiva higiene e segu
rança da atividade realizada na empresa. 

Essas comissões internas se compoCm de representantes de empregado
res e de empregados, devendo, assim, desempenhar suas funções em perfeito 
equilíbrio e absolutamente Jivres de quaisquer influências ou pressões. 

Mas, na prática, os representantes dos empregados são escolhidos sem 
critério e, quase sempre, são indicados aqueles que melhor atendem aos inte
resses dos empregadores, tudo isso em detrimento das relevantes funções que 
devem desempenhar. 

Nossa proposição convoca a atuação dos sindicatos, em cujo âmbito serão 
escolhidos e indicados os trabalhadores que representarão seus colegas nas 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, para que sejam evitadas 
quaisquer manobras escusas de parte das pessoas interessadas em burlar as 
normas técnicas fixadas pelo Poder Público, relativas a questão assim impor..
tante para o trabalhador brasileiro. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHÓ 

Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. 

......... -............. 'iiiüiêi ii ........................ -.. . 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

....... -......... ~ ............................................ . 
CAPITULO V 

Segurança e Higiene do Trabalh~ 

SEÇÃO II 
Prevenção de Acidentes 

Art. 164. As empresas que, a critêrio da autoridade competente em ma~ 
téria de segurança e higiene do trabalho, estiverem enquadradas em con· 
dições estabelecidas nas normas expedidas pelo Departamento de Segurança 
e Higiene do Trabalho, deverão manter, obrigatoriamente, serviço especiali
zado em segurança e em higiene do trabalho e constituir Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes (CIP As). 

§ I• O Departamento Naçional de Segurança e Higiene do Trabalho 
deflnirá as características do pessoal especializado em segurança e higiene do 
trabalho quanto às atribuições, à qualificação e à proporção relacionada ao 
número de empregados das empresas comoreendiqas no presente artigo. · 

§ 2• As Comissões de Prevenção de Acidentes (CIP As) serão compo~tas 
de representantes de empregadores e empregados e funcionârios, seguindo 
normas fixadas pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Tra
balho . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 135, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, das uOrdens do Dia'' dos Ministros do Exérci~ 
to, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, e da Aero~ 
náutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Dêlio Jardim de Mattos e do Chefe do 
Estado-Maior da Armada, Almirante Roberto Andersen Cavalcanti, em co
memoração ao trigésimo-quinto aniversário do Dia da Vitória das Forças 
Aliadas contra o nazi-fascismo, na Segunda Guerra Mundial, realizada hoje, 
pela manhã, no Monumento Nacional dos ~or.tos, no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980 - Lourlval Baptista. 

REQUERIMENTO N• 136, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, das "Ordens do Dia" do Ministro do Exército, 
General-de-Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, lida ontem na 
cerimônia realizada no Panteão, localizado em frente ao Palácio Duque de 
Caxias, no Rio de Janeiro, referente ao centenário do falecimento de Duque 
de Caxias. 

Sala das Sessões, 8 de maio de !980. - Lourival B'!J>tista. 

REQUERIMENTO N• 137, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo d~ Professor Vamireh Chacon, "Ca.:. 
xias Estadista", publicado hoje no "Correio- Braziliense". 

Sala das Sessãt:s, 8 de maio de !980. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - De acordo com o artigo 
233, § l'~', do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão publicados e 
submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

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

$ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 138, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Requeremos a V. Ex', nos termos do artigo 241, combinado com os arti
gos 242 e 244, do Regimento Interno, sejam prestadas ao ex-Constituinte de 
1946 e ex-Deputado Federal Osmar de Araújo Aquino, falecido hoje, pela 
manhã, na Paraíba, as seguintes homenagens póstumas: 

I - Inserção na Ata da Sessão de hoje de voto de profundo pezar; 
2 - Apresentação de condolências à família do morto, ao Estado do seu 

nascimento, e à Edilidade dç Guarabira-PB. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980.- Cunha Lima- Humberto Luce-
na. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre, 
Senador Cunha Lima para encaminhar a votação. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Para encaminhar a votação.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Faleceu esta madrugada na Capital da Paraíba o advogado Osmar de 
Araújo Aquino, umà Chis mais legítimas vocaçõeS de homem público do nos
so Estado. 

É com emoção e saudade que encaminho esse requerimento de voto de 
pesar, também subscrito pelo meu eminente colega Senador Humberto Luce
na e traço, este rápido necrológio, em homenagem àquele brasileiro de mar
cantes qualidades, meu conterrâneo, meu amigo e companheiro de tantas lu
tas. 



1456. Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) Maio de 1980 

Osmar de Aquino, nasceu em Guarabira no -dia 11 de dezembro de 1916, 
filho de Ozório de Aquino Torres e de Maria Benevides de Aquino. integran
tes de tradicionais famfiias da Paraíba. 

Logo cedo revelou privilegiada inteligência e indisfarçâvel vocação para 
a vida pública, encaminhando-se para o aprendizado das Ciências Jurídicas, 
tendo obtido sua graduação em 1937 na tradicional Faculdade de Direito da 
então Universidade do Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Como advogado, d~dicou-se com afinco ao estudo do Direito e à prâtica 
intensiva da profissão, trari'sformando-se logo depois num dos mais requisita
dos causídicos da Paraíba. 

Suas atuações como criminalista adquiriram f~a em todo o Estado mas 
não foi apenas nessa especialidade que ele revelou cultura, b1ilhantismo e de
dicação profissional, pois era também considerado um expoente no direito 
comercial e no cível. 

Orador de imagens maravilhosas e recursos magistrais, conquistava a 
simpatia das multidões com o tom vibrante da sua voz, a articulação perfeita 
das palavras. a harmonia dos gestos e sobretudo pela coerência, oportunida
de e conteúdo dos seus discursos. 

O anúncio de sua presença num comício político, numa reunião cívica ou 
na tribuna do júri, era a garantia de platéia atenta e numerosa, sequiosa de 
ouvi-lo e aplaudi-lo. 

Seus pendores de tribuno além do seu idealismo haveriam de levã-lo aos 
embates da polftica. 

Por duas vezes governou a sua idolatrada terra natal, a capital do brejo 
paraibano - Guarabira. 

Lá realizou inúmeras obras públicas e sobretudo prestou incansãveis be-. 
neflcios à gente humilde da região. 

Para citar apenas uma de suas realizações, certamente a mais importante 
em sq tratando de uma ãrea carente, quero registrar a construção e instalação 
do Hospital Regional de Guarabira, depois entregue à administração da Fun
dação SESP. 

Em 1946, a Paraíba o conduziu à Assembl~ia Nacional Constituinte pela 
legenda da UDN, como resultante de sua luta pela redemocratização do País. 

Foi, então, o mais jovem integrante do Congresso Nacional, onde teve 
atuação das mais destacadas, especialmente no debate da problemática sócio
econômica nacional. 

Em 1966, voltaria à Câmara dos Deputados, integrando a bancada do 
MDB paraibano, desenvolvendo então intensa átividade parlamentar em de-
fesa das mais legítimas causas populares. 

Foi sempre um defensor das riquezas nacionais, denunciando sem temor 
as interferências danosas das multinacionais em nossa economia. 

Foi um arauto incansável da reforma agrãria. 
Foi uma voz sempre altissonante em defesa dos direitos humanos. 
Foi um estudioso dos problemas da Paraíba e do Brasil, debatendo-os 

com profundidade e apontando soluções. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Concedo o aparte ao nobreS.. 
nadar Dirceu Csrdoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Cunha Lima, ao se inclinar 
de luto a bandeira da Paraíba, ao prestar homenagem a um filho ilustre que 
hoje desapareceu, quero associar ao pesar e luto que cobx:,em o Estado que 

. V. Ex• tão dignamente representa no Senado, o pesar também da Bancada do 
meu Estado e em meu nome pessoal associar-me a ele. Conheci Osmar de 
Aquino. Os Anais da nossa grande Comissão de Constituição e Justiça, na ê· 
poca da discuss~o d~ Constituição, registram a participação de Osmar de 
Aquino, brilhante, incisivo~ cultO. Assim, ·me associo ao pesar com que a Pa
raíba hoje recebeu a noticia do seu infausto desaparecimento. Quero também 
trazer esta minha homenagem ao advogado brilhante e ilustre que enCheu os 
foros da Paraíba com a produção da sua inteligência, sua cultura e da sua per
cuciência jurídica. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) ~ Agradeço ao nobre Senador 
Dirce~ Cardoso o gesto de solidariedade ao pesar que percorre e invade a 
alma paraibana neste dia, e o seu depoimento sobre a grandeza, a vibrante in
teligência, a cultura e o trabalho prestado à Nação pelo falecido e pranteado 
Deputado Osmar de Aquino. 

Osmar de Aquino era, sobretudo, um idealista. Não media sacrifícios 
pessoais para defender as causas que julgava justas e do interesse do povo. 

Recordo, Sr. Presidente, um fato político ocorrido em Campina Grande 
e que bem demonstra essa minha afirmação. 

Estruturada a campanha eleitoral de 1968, o MDB campinense chegou à 
conclusão de que só obteria a vitória se preenchesse as três sublegendas per
mitidas pela legislação eleitoral. 

Dispúnhamos de dois jovens e fortes candidatos: o Deputado Estadual 
Ronal~o Cunh~ Lima e o Deputado Federal Vital do Rego, mas sozinhos, 
eles nao vencenam o pleito, 

Pois bem, tão logo foi procurado pela direção do MDB para preencher a 
chapa de Prefeito, aceitou a tarefa com entusiasmo, mesmo sabendo que seria 
o terceiro votado, mas certo de que estava contribuindo com seu sacrificio 
para a vitória do partido que interpretava com mais coerência os legítimos 
postulados da democracia e as reivindicações populares. 

Na fase mais aguda do arb!trio, foi colhido pelos tentáculos do AI·S e te· 
ve, em 1969, o seu mandato cassado, os direitos políticos suspensos por dez 
anos, perdendo ainda, o lugar de consultor jurídico do Banco do Nordeste, 
conquistado com inegãveis méritos. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)-V. Ex• dá licença para um apar
te? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Concedo o aparte u V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- V. Ex• faz muito bem em trazer 
ao conhecimento do Senado as qualidades que exornaram a vida de Osmar de 
Aquino. Tive_a ventura de ser seu companheiro na Câmara dos Deputados e 
acompanhei todos os lances da sua trajetória neste mundo. ~ uma grande 
perda para a política paraibana e uma grande perda para todos os homens 
que fazem da política uma profissão lisa e honesta. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Agradeço, nobre Senador Nel· 
son Carneiro, este depoimento que testemunha a grandeza e a participação 
do nosso querido conterrâneo, que hoje a Paraíba sepulta sob as lágrimas do 
povo e do sentimento da gent~ da sua terra Na tal: Guarabira. 

Sofreu ameaças, perseguições, enfrentou dificuldades atê para prover as 
mais indispensáveis necessidades de sua família, mas sempre esteve de cabeça 
erguida, no Brasil e no exterior, buscando abrir' portas na iniciativa privada 
que lhe dessem condições de sobrevivência sem humilhações. 

Passada a ~oca das provaçõeS maiores, retornou à sua banca de advo
gado, onde continuou sua luta pelos humildes, razão principal de toda a sua 
vida. 

Líder político de invejável capacidade de comando, mesmo sem estar no 
pleno exercício de seus direitos, conseguiu reunir' numa só noite de contatos 
com prefeitos e chefes polfticos, todo o então MDB da grande Guarabira em 
tomo da candidatura do também saudoso Fernando Cunha Lima, meu irmão 
e seu querido amigo, no estâgio de articulação do pleito legislativo do 1978. 

Logo mais, Sr. Presidente, a terra abençoada da nossa querida Gúarabi .. 
ra estarã recolhendo o corpo inanimado de um dos maiores de scWt filhos, mas 
o exemplo do idealismo de Osmar de Aquino ficará para sempre frutificando 
no brejo paraibano, nas demais regiões da Paraíba e aonde chegar a notícia. 
da vida e das lutas desse amigo do povo, advogado dos pobres c defensor in
transigente da democracia e da liberdade. 

Os trabalhadores do campo, os operá.rios, o os estudantes da Paraíba 
perdem, hoje, um leal, combativo e destemido companheiro de todas as ho
ras. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA, (PMDB - PB) - Ouço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (PDS- RN)- Quero solidarizar-me com V. Ex• 
na hora que presta esta homenagem a Osmar de Aquino. Eu o conheci jovem, 
talentoso, servindo a Paraíba, defendendo os seus interesses na Câmara dos 
Deputados. Foi uma convivência amena e que eu guardo como a maior recor· 
dação da minha vida parlamentar, ele Deputado e eu ainda não atingindo as 
funções que _ora ~cupo, o mandato de Senador da República. Mas eu o vi jo-

. vem, moço, tdeahsta, trabalhando e defendendo os interesses da Parafba e do 
Nordeste. V. Ex• faz muito bem em presta.r essa homenagem à memória de 
Osmar de Araújo Aquino. -

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB)- Senador Dinarte Mariz, reco
lho com emoção as palavras de V. Ex• que depõem tambêm quanto à digni· 
dade, o _va_lor _cívico. ~ a vibração com que o nosso pranteado de hoje partici
pava dos embates políticos, na defesa dos humildes e principalmente das cau
sas nordestinas. 

!"- sua dedicada esposa dona Myriam de Mello Aquino, aos seus filhos 
quendos, o arquiteto Antônio Eduardo e a socióloga Laura Cristina, bem 
Como às suas irmãs Helena, Mercedes e Maria do Carmo e a todos os familia
res, amigos •. correligionãriOs e conterrâneos, a nossa fraternal mensagem das 
mais profundas condolências. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena. 



Malodel980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta~feira 9 1457 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para encaminhar a vo· 
tação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Falcocu, ontem, em João Pessoa, Osmar de Araújo Aquino, membro de 
tradicional família paraibana. 

Advogado militante dos mais brilhantes do meu Estado, o ilustre desa· 
parecido entregou·se, desde as juventude, de corpo e almat às lides forenses, 
sendo de acentuar a sua dedicação às causas dos humildes, dos pobres, pois, 
acima de qualquer interesse pecuniârio, sempre colocou o imenso idealismo 
que o vocacionou para a vida pública. 

Orador consagrado pelo aplauso das multidões na praça pública, a sua 
palavra silenciava as salas de Júri ou os plenârios do Poder Legislativo, a que 
tambêm pertenceu. 

A sua ascensão politica talvez pudesse ter sido .mais rápida e alta, não 
fosse ele um intransigente defensor de princípios e de ideais. 

Democrata convicto, Osmar de AqUino tomou parte ativa cm todas as 
lutas politicas que agitaram o Pals, desde 1945. Membro fundador das ex
UDN, foi um dos integrantes da chamada esquerda democrática, a ala mais 
progressista daquele partido, tendo se elegido Deputado Federal pela Paral
ba, nas eleições de 1945. 

Participou entusiasticamente dos trabalhos da Assembléia Naci<;>nal 
Constituinte, contribuindo com a sua inteligência, com o seu talento c com a 
sua cultura para o aperfeiçoamento do texto da Carta Magna de 1946, sobre· 
tudo no que tange aos seus aspectos econômicos e sociais. 

Mais adiantt; elegeu-se duas vezes Prefeito de Guarabira, sua terra natal, 
sob a legenda, respectivamente, do· ex-PSD e do ex-MDB. 

Nomeado advogado do Banco do Nordeste do Brasil S.A., prestou assi
nalados serviços àquele estabelecimento de crédito oficial. 

De 1967 a 1969 exerceu o mandato de Deputado Federal, pelo Movi
mento Democrático Brasileiro. Sua passagem pela Câmara deixou nos que o 
conheceram e sobretudo nos que com ele conviveram, a lembrança de uma 
personalidade marcante. Atuou não só nas comissões técnicas, como no ple
nário, empenhando-se, como sempre, em favor dos mais desafortunados. 

A sua grande sensibilidade para com os problemas sociais levou-o, de 
1962 a 1964, a ser um dos grandes batalhadores pela reforma agrária e pelas 
demais reformas de base pregadas pelo ex-Presidente João Goulart. Nessa 
campanha, altivo e corajoso, desempenhou importante papel na defesa in
transigente dos direitos dos camponeses nordestinos. 

Essa sua atitude::, aliada à decidida e permanente oposição que fez, no 
Congresso Nacional e fora dele, a9 regime instalado no País pelo movimento 
militar de 1964, talvez tenha sido o motivo politico da arbitrária cassação do 
seu mandato e1etivo em 1969. 

Beneficiado pela anistia, não chegou Osmar de Aquino a voltar às suas 
atividades políticas, face à pertinaz moléstia que o vitimou, o que deixou ":O 
povo paraibano e notadamente no povo guarabirense- que o endeusava
uma profunda frustração. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, solidarizando-me, portanto, às homena
gens póstumas que o Sena'do presta a esse notável paraibano, não só em meu 
nome_pessoal, mas também do PMDB, desejo, desta tribuna, enviar a mensa
gem do meu pesar à famflia enlutada, através de D• Miryan Mello de Aquino, 
sua viúv.a, e, bem assim, a todo o povo paraibano que, com a morte de Osmar 
de Aquino, perde mais um dos seus grandes !dolos. 

to. 

sa. 

to. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o requerimen-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a determinação da Ca-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há .oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jos6 Richa, primeiro orador inseri-

O SR. JOSit RICHA (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Pais está perdendo sua credibilidade na comunidade financeira inter
nacional. A alardeada facilidade na obtenção de créditos extemos parece en· 
frentar maus momentos: as taxas de risco que os banqueiros internacionais 
querem cobrar estão encontrando resistência atê por parte do Banco Central. 
Os empréstimos a bancos brasileiros estão condicionados·~s taxas de risco de 
pelo menos 1,125% acima da llbor (taxa oferecida em Londres para os depósi· 
tos interbancários em dólares), mais 0,25% de f/atfee (taxa única cobrada an
tecipadamente). 

O quadro atual da economia brasileira tem suscitado divergências de ex
pectativa sobre o resultado da balança comercial: ao tempo que o Governo 
afirma fechar o ano com a balança comercial equilibrada, o Banco Mundial e 
os banqueiros internacionais prevêem déficit de cerca de USS 3 bilhões. Até 
mes~o analistas brsileiros do comércio exterior começam a rever suas pro
jeçõ.S e jâ aceitam a possibilidade de um déficit, este ano, de USS 2 a 3 bi
lhões, conforri:le,previa o ex-ministro Karlos Rischbieter. Isto na suposição de 
que as exportações cheguem aos USS 20 bilhões calculados pelo Governo. 

A concretizar .. se esse déficit, o Brasil poderá ser obrigado a reescalonar 
sua dívida externa em 1981, o que provocaria queda nos investimentOs e 
sensíveis redução da capacidade de obter empréstimo·s, com consideráveis 
prejuízos ao desenvolvimento nacional. 

A verdade ê qúe não são muito favorâveis as perspectivas para o 
equilíbrio da balança comercial este ano, apesar dos razoáveis excedentes 
agrícolas exportáveis e dos reiterados apelos do Governcfaos exportadores de 
manufaturados. 

Com o resultado dos três primeiros meses do ano, divulgado pela CA
CEX, o déficit das trocas do Pais com o exterior atingiu US$ 1 bilhão 348 mi
lhões, contra USS 415 milhões em igual periodo do ano passado, quando foi 
registrado déficit total de USS 2, 7 bilhões. 

Fator inquietante é o resultado dos últimos f2 meses, quando as impor
tações atingiram USS 20,3 bilhões, determinando um déficit acumulado de 
US$ 4,3 bilhões, já que as exportações somaram apenas cerca deUS$ 16 bi
lhões. 

Esse conjunto de fatores justifica amplamente as perSpectivas pessimistas 
quanto ao desempenho da economia brasileira observ~das tanto no plano exw 
terno como no próprio Pals. 

Sem uma inversão na evolução de nossa economia, os problemas atuais 
atigirão, inevitavelmente, níveis insustcntâveis, podendo aprofundar as ten~ 
sões nos campos político, social e económico. 

A inflação do mês de abril - taxa de 5, 7% - continua a realimentar o 
ritmo da taxa anual, que chegou a 87 ,2%. Esse índice é inferior apenas aos re
gistrados em 1964, quando se observou o recorde na história do País: 91,9%. 

Esse triste recorde está em vias de ser batido, pois o índice acumulado 
deste ano, de janeiro a abril, jã bateu os 24,7%, contra os 18,1%-registrados 
nos quatro primeiros meses de 1979, ano que fechou com 77,2% de inflação. 

É bom lembrar que os recentes reajustes dos derivados do pet.róleo c do 
açúcar, em função da data em que os novos preços entraram em vigor, não es
tão inteiramente captados nos 5,7% de abril, o que já traz expectativas negati
vas em relação ao próximo índice, referente a maio. 

Por este motivo, aliás, o Sr. Delrlm N etto, mestre na manipulação de 
índices, está defendendo uma nova sistemática para o cálculo do lndice.Na
cional de Preços ao Consumidor, na qual os efeitos diretos e indiretos dos au
mentos dos preços do petróleo serão expurgados, em prejuízo do salário do 
trabalhador, pois o INPC, base para o cálculo dos aumentos salariais, será 
sempre inferior ao custo de vida. 

Isto constitui verdadeiro prenúncio de sombrias e amarga's perspectivas, 
com o custo de vida que ai está atingindo impiedosamente todos os assalaria~ 
dos. 

Mais difícil de manipular é a espantosa ta~a de inflação de 69,4%, acu
mulada nos nove meses de gestão do Sr. Delfun Netto à frente do Ministério 
do Planejamento e do comando da economia. Em termos de jlistória, estq, 
taxa· de nove meses é superada somente pelos desastrosos índit:es am~ais de 
1963 e 64, além, é claro, 'dos 77,2% do ano passado, que incorporam 35,9% de 
inflação registrados já sob o comando de Delfim. 

Projetada em termos nuais, a inflação de 69,4% dos últimos nove meses 
capitalizaria 102%, índice que seria a maior taxa anual de inflação na História 
do País. 

Por outro lado, ao proclamar o sinistro índice da inflação em março, a 
Fundação Getúlio Vargas, tentando retirar dos ombros do Governo a res
ponsabilidade pelo recrudescimento da inflação, diz textualmente:· 

uo ceticismo do empresariado quanto ao cumprimento dos te
tos de expansão fixados pelo orçamento monetário e os reajustes sa
lariais que, alêm da nova periodicidade semestral, agregam um coe
ficiente supostamente técnico transformado em valor político (pro
dutividade}, contribuem para inibir a reversão de expectativas sobre 
a inflação futura." 

A nota procurou dissimular, contudo, a descrença dos empresários na 
eficâcia da política económica, talvez por duvidarem da competência da tecM 
nocracia instalada em Brasllia. A despeito da fiXação em 45% do teto da cor
reção monetária, sabe-se que desde o inicio do ano os empresários vêm traba· 
lhando com previsões de 60% a 65% para a inflaçilo. Isto é mais um sintoma 
de que não hã credibilidade nem externa nem interna. 
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Deste modo, volta à cena, com todas as suas nefandas conseqU~ncias, a 
chamada inflação psicológica, a empurrar a carestia brasileira constantemen
te para cima. 

Apontando ainda os reajustes salariais como foco de pressão inflacio
nãria, a Fundação lança dúvidas sobre a própria politica salarial recentemen
te adotada pelo Governo e tão amplamente decantada, na tentativa de colo
car os trabalhadores e seus salários na mira dos futuros pacotes antiinflacio
nârios. 

Por ocasião do pacote de 7 de dezembro, o comandante da economia de-
clarava que o combate à inflação somente começaria a surtir efeito após o pri
meiro trimestre de 1980, visto que, neste período, concentrar-se--iam as cha
madas contra-reações às medidas tomadas naquela êpoca. 

O tempo passou e, em março, novas declarações: que a inflação corretiva 
só seria absorvida a partir de julho ou agosto e que os índices mensais de 
março, abril ou maio não deveriam ser levados a sêrio para uma extrapolação 
de janeiro a dezembro. Chegou a pedir à sociedade brasileira paciência cívica 
para julgar a política antiinflacionária a partir dos resultados de 1981 e não a 
partir das contra-reações do primeiro semestre deste ano. 

Ora, alêm de saber que paciência tem limite, o Sr. Primeiro-Ministro da 
Economia do Brasil precisa parar de agir como um inexperiente chefe de 
família recém-casado, cheio de compromissos financeiros, "jOjando com o fu
turo para tentar equilibrar seu orçamento e saldar as dívidas contraídas na 
montagem do seu lar. 

Alêm do mais, pode parecer que o Ministro Delfim Netto deseja protelar 
a situação até alcançarmos 1982, quando poderia candidatar-se ao governo 
de importante Estado da Federação, sem experimentar maiores desgastes 
polrticos decorrentes do insucesso no controle da economia. 

Srs. Senadores, estamos num buraco de erosão --resultado de causas e 
efeitos - redundando num círculo vicioso que vai corroendo a economia na
cional e a paciência do povo brasileiro. 

O problema não é de hoje, nem de ontem, nem do ano passado. É um 
problema de 16 anos, que tem origem no modelo econômico implantado a 
partir de 1964.!i o modelo do embuste do "milagre brasileiro".li o modelo 
da inflação de "12%" no ano de 1973, época em que o atual Chefe da SE
PLAN era o Ministro da Fazenda. É o modelo que está. evidente na entrega 
de nossa economia às multinacionais, que a vêm solapando há anos. 

Como conseqUência desta situação, as decisões no plano econômico es
tão cada vez mais desnacionalizadas e tornando-se freqtlentemente relativas, 
pois a política de preços da OPEP, os interesses dos grandes bancos interna
cionais- nossos credores -e das multinacionais que op~am no País perpe
tuam a dependência da política econômica brasileira e aumentam a evasão da 
riqueza nacional. 

Neste sentido, podemos exemplificar com uma medida tomada no upa
cote" de dezembro passado: a redução da alíquota do imposto de renda sobre 
os juros remetidos ao exterior, de 12,5% para 1,25%. ~evidente que as matri
zes passaram a preferir a alternativa dos empréstimos ao investimento direto, 
cujo imposto corresponde a 25%. 

Na reunião de ontem, dia 7, o Conselho Monetário Nacional, cinco me
ses após ter reduzido o IR sobre juros remetidos ao exterior, de 12,5% para 
1 ,25%, voltou a alterar esse imposto, elevando sua aUquota, desta vez para 
IS%. Mesmo com essa d~isão de ontem, ainda persiste uma defasagem de 
10% com relação ao IR sobre dividendos, que é de 25%. 

V amos, então,· imaginar a seguinte situação no relacionamento matriz-fi
lial de uma multinacional operando no Brasil: suponhamos uma aplicação de 
US$ I milhão. Suponhamos, ainda, um des<tio de remuneração de 10% sobre 
essa aplicação. No caso de empréstimo, pagando 10% de juros, isto é, USS 
100 mil, com a alíquota agora elevada a 15%- vamos raçiocinar em termos 
da decisão de ontem, do Conselho Monetãrio Nacional - a filial remeterã 
USS 85.000, a cada 100, a titulo de juros l!quidos. No caso de investimento, 
com o retorno também de 10%, poderia enviar apenas USS 75.000, a cada 
100, pois sobre dividendos o imposto de renda é de 25%. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - O argumento é irrespond!vel. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR) -.A julgar por declarações ante
riores, de que ao Governo inter_essaria diminuir o volume de empréstimos de 
empresas privadas e transformá-los em capital de risco, o pacote de de
zembro, ao reduzir a alfquota do imposto de renda sobre juros a tão inexpres
sivo nível, contribuiu exatamente para a situação contrária. 

Mais uma vez, as lnultinacionais foram privilegiadas 'e passaram a optar 
pela forma de empréstimos ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- São tratadas carinhosamente. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB - PR) - Perfeito. 

... e passaram a bptar pela forma de empr~timos, que lhes penltite maior 
remessa de dólares para suas matrizes. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Agravando desse modo o endi
vidamento geral do País. 

O SR. JOSJ!: RICHA (PMDB - PR) - Perfeito. 
Aquela medida, tomada nas vésperas da viagem de Delfim Netto ao ex

terior, para renegociar emprêstimos com bancos internacionais - intima~ 
mente vinculados a empresas multinaCionais de todos os ramos- evidencia 
duas situações: 

l) o imediatismo com que a grave situação de nossa economia vem sen
do sistematicamente tratada; e 

2) a submissão de nossa política econômica aos interesses dos grandes 
grupos internacionais. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Em ouJras palavras, a grande 
dependência do Brasil ao mercado externo. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB - PR) - V. Ex• tem toda a razão. 
Isto comprova, como acaba de dizer o Senador Paulo Brossard, que o 

Governo não tem independência para fazer o que é Conveniente aos nossos 
interesses. A soberania nacional vem sendo comprometida - apesar das ad ... 
vertências feitas~ jã em 1966,-pelo então Presidente Castello Branco sobre o 
crescente volume da divida externa, na época em torno de 3,6 bilhões de dóla-
res. 

Pelos desmandos cometidos contra a economia nacional e contra o povo 
brasileiro ao longo de tantos anos- e fosse este um governo sêrio- o Sr. 
Delfim Netto, como principal responsãvel, deveria estar em lugar bem dife
rente do que hoje ocupa. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENT.E {Alexandre Costa) -Concedo a palav~a.ao !'obre 
Senhor Humberto Lucena, para uma comunicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para uma comuni· 
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por delegação do nobre l!der Senador Paulo Brossard, desejo comunicar 
à Casa e à Nação, para que conste dos nossos Anais, que o Superior 'Tribunal 
Eleitoral concedeu registro provisório ao Partido do Movimento Democrâti .. 
co Brasileiro - PMDB. E o fato é tanto mais auspicioso quando a nossa 
agremiação é a primeira que abtêm essa decisão da mais alta corte da justiça 
eleitoral. 

Apreciando o processo, o TSE achou~o conforme a legislação, tecendo 
encómios ao esmero com que a direção partidãria, à frente o Presidente Ulys
Ses GUilnarães, a quem homenageamos mais uma vez neste instante, ~e dedi
cou à tarefa. 

Acompanhando o pedido de registro provisório, seguiu o expediente re
lativo à organização do partido em 20 estados e 3 territórios, o que dã bem a 
medida do alto valor politico que o PMDB desfruta no Pals, neste instante. 

Sr. Presidente, ao terminar estas palavras quero dizer a V. Ex• que agora 
o nosso Partido partira para vencer outras etapas; vai-se dedicar, por inteiro, 
à filiação partidâi'ia para possibilitar a realização de suas convenções munici
pais no prazo mais breve possível, em seguida., das suas convenções regionais 
e, por fim, num coroamento do seu esforço de aglutinação política, da sua 
convenção nacional, com a qual estará aberto o caminho para o pedido ao 
TSE do seu registro definitivo. 

Assim agindo, o PMDB procura dar a sua parte no processo de abertura 
politica, preparando-se para mais um embate eleitoral que, sem dlivida algu
ma, apesar de todos os obstáculos, deverá ocorrer este ano. no dia l 5 de no
vembro, para a disputa dos cargos de prefeito, vice~prefeito e vereador em to
dos os municípios brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre costa) - Concedo a palavra, como 
Líder, ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

· Os acontecimentos que estão se desenrolando na cidade de São Bernar.: 
do. exigem da parte do Senado uma atenção e até mesmo a tomada de inicia
tivas que tenham Por objetivo encontrar uma saída de justiça e de entendi
mento em relação à paralisação do trabalho e aos demais acontecimentos que 
são do conhecimento público. Com o meu depoimento pessoal, depoimento 
de quem estã acompanhando os vãrios episódios ligados ao movimento dos meta
lúrgicos do ABC, transmito à Casa a conclusão que se pode retirar dos 
acontecimentos ali verificados; impõe-se o encontro de uma solução de enten-
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dimento. Enganam-se aqueles que querem impor. pela força, a rendição in
condicional dos trabalhadores metalúrgicos. Trata-se de uma corri unidade de 
mais de cem mil trabalhadores que estâ se reunindo periodicamente e 
mantêm-se na disposição de não prosseguir no trabalho se não houver o res
tabelecimento de entendimentos. 

Contra esta possível abertura de entendimento e diâlogo, tem sido alega
da a existência de uma sentença da Justiça. Seria uma ilegalidade e uma vio
lência à lei qualquer providência tomada fora da letra daquela decisão. 

Quero reafirmar, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que ê inteiramente desti
tuída de fundamento a alegação daqueles que invocãin a decisão da Justiça 
para recusar-se ao entendimento, e quem o afirma não ê apenas um Senador, 
é o texto da própria Consolidação das Leis do Trabalho ao dispor sobre o 
processo trabalhista. Diz o art. 764 da CLT. 

.. Os dissídios, individuais ou coletivos, submetidos à apre
ciação da Justiça do Trabalho, serão sempre sujeitos às conci
liação". 

E se isso não fosse bastante, o § 39 desse mesmo artigo acrescenta: 

.. ~lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao proces
so, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório". 

Não hã, portanto, nerihuma violação à lei, nenhum desrespeito à sen
tença ao estabelecer-se um entendimento entre as partes, para a solução de 
pendências que ainda existem. No essencial, a fixação de salários, os traba~ 
lhadores já demonstraram a ,sua conformidade com a decisão. Mas dissídios 
trabalhistas não são apenas salariais. Há outras condições de trabalho. E 
uma, que ê fundamental no caso, é representada pela ameaça de uma despedi
da em massa, ql..le tem ocorrido muitas vezes e determinado extraordinâria ro
tatividade da mão-de-obra. Logos após um acordo, muitas empresas despe
dem empregados para admitir outros com salários mais baixos. Esta é talvez 
a principal das reivindicações que não foi atendida e que ê o objetivo princi-
pal da luta dos trabalhadores. .. 

lmpõe-se uma solução de entendimento. Queremos traz'er ao Senado Fe
deral uma informação para a qual contamos com a colaboração do nobre 
Líder da Maioria, Senador Jarbas Passarinho. Alimentando este propósito de 
entendimento e pacificação. o Prefeito de São Bernardo. as lideranças parla
mentares e outras lideranças sindicais solicitaram. por intermêdio do nobre 
Senador Jarbas Passarinho, uma interferência junto ao Presidente da Re
pública. Já que estavam superadas as tentativas junto às demais autoridades 
intermédias, os líderes sindicais sugeriam a possibilidade de exporem o seu 
pensamento ao Presidente da República, para que. com a sua autoridade, se 
estabelecesse em entendimento entre as partes que pusesse fim à greve e a essa 
série de providências policiais e militares que estão causando grave perturw 
bação à vida económica, social e politica do Pais. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho atendeu ao nosso apelo, falou ime
diatamente com o Prefeito da Cidade, Dr. Tito Costa pelo telefone e, segundo 
estou informado. transmitiu a informação ao Senhor Presidente da Repúbli
ca. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex•. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Preliminarmente, para cumpri
mentar V. Ex• pela iniciativa que tomou, proporcionando essa gestão. V. Ex•, 
um ex-Ministro do Trabalho, sabe perfeitamente que um L!der do Gover
no tem que ter o cuidado de não passar por cima da autoridade do Ministro 
do Trabalho, no momento em que um problema dessa envergadura estâ sen
do tratado. Mas V. Ex• me deu a oportunidade de fazê-lo c<>m total elegân
cia, porque, sabendo que eu teria naquele dia um encontro com o Presidente 
da República, V. Ex• ligou o telefone e fez exatamente essa sugestão que 
V. Ex•, muito delicadamente, denominou, ainda há pouco, de apelo e teve de 
seu colega uma pronta resposta. Vou referir o fato. não porque ele seja desco
nhecido, mas exatamente. para que. se V. Ex• me permite, fique inserido no 
discurso de V. Ex• para os Anais desta Casa. Estamos com o Presidente da 
República naquele momento em que ele recebia o Ministro da Justiça, o 
Ministro-Chefe da Casa Civil, o Presidente do Partido e os Lideres das dua• 
Casas, eu transmiti. a Sua Excelência o que me houvera sido transmitido pelo 
Prefeito Tito, a quem V. Ex• passou o telefone em seguida. E a proposta do 
Prefeito era precisamente esta. que o Presidente recebesse uma delegação da 
qual participaria ele, Prefeito, um operário que não tivesse sido objeto de ne
nhuma sanção, para não constranger o Presidente de ter que receber nessas 
condições, e um advogado do sindicato. Não se referiu a nome a não ser o 
próprio, quando ele disse, "eu mesmo, na qualidade de Prefeito da cidade em 

que os fatos se desenrolam". E para apresentar ao Presidente, duas con
dições, ou duas sugestões. Felizmente, a nossa linguagem estava fugindo dos 
adjetivos perigosos e das condições de tipo de exigências. As duas condições 
seriam que o Presidente conseguisse, ou garantisse, primeiro quatro meses de 
estabilidade com vistas a evitar as demissões em massa que pudessem 
"lli"Prir.r-~ à greve. considerada ilegal pelo Tribunal, ou o abandono do traba
lho, sob outro ân~ulo; segundo, que os operários pudessem voltar a sentar a 
uma mesa com os patrões, não mais para renegociar o que tinha sido senten
ciado, mas para reabrir os entendimentos. Exatamente nesta condição, eu co
loquei o problema para o Presidente da República, e, na presença de todas as 
pessoas a que me referi, Sua Excelência, prontamente, disse: "Eu não tenho 
nenhum parti pris contra trabalhadores. Ao contrário, se a greve tivesse sido 
considerada legal e os patrões tivessem tomado uma atitude de não cUmprir a 
lei, eu estaria. do mesmo jeito, fazendo valer a lei; mas tenhq um impedimen
to total de receber qualquer delegação, em pleno desenvolvimento de uma 
greve ilegal, se essa delegação vem em nome dessa greve. De maneira que, 
contraproponha ao Sr. Senador e ao Prefeito que, cessada a greve, eu assumo 
o compromisso"- ou algo nesse sentido, porque ê um compromisso que Sua 
Excelência estava tomando - ude interferir no problema. Eu aceito interferir 
no problema". Foi a expressão de Sua Excelência. À noite, eu transmiti isto 
ao Prefeito Tito Costa que procurava, insiStentemente. ligações comigo. E o 
Prefeito ficou de pz:ocurar, por seu turno, as lideranças sindicais, e levar-lhes 
esta Contraproposta e, depois, trazer-me uma reposta. Ainda ontem. à tarde, 
eu testemunhei isto ao nobre Senador Teotônio Vilela. dizendo que esta tinha 
sido a posição tomada pelo Presidente. Como houve noticiário conflitante, eu 
passei a mão no telefone, falei com o Presidente novamente, no final da tarde, 
e Sua Excelência voltou a me reafirmar exatamente o que eu, ainda hã pouco, 
transmiti a V. Ex•. Estamos, agora. na expectativa de uma resposta. Devo 
acrescentar a V. Ex•, com quem tenho esses contatos, que me surpreendi um 
pouco com o segundo telefonema do Prefeito, já feito, se não estou equivoca~ 
do. ontem. O Prefeito me dizia que tinha feito contato com as lideranças e 
que me parecia - pelo menos era a minha conclusão - que elas aceitariam. 
desde que se acrescentassem mais duas condições às duas anteriormente leva
das ao Presidente. Indaguei quais seriam. A primeira seria liberar o Estádio 
para reuniões, e lembro-me bem que transmiti a V. Ex•, que o Prefeito me 
deu a nítida compreensão de que agora havia uma quarta solicitação, no sen
tido de o Presidente receber a Diretoria deposta do Sindicato, aquela sobre a 
qual incidira a intervenção. Este quarto ponto, desde logo mereceu a minha 
observação, o meu reparo de que dificilmente o Presidente poderia concordar 
com isso. Mas o próprio Prefeito disse: "Não, isso ê apenas uma questão para 
começar a negociar.,. E pediu, em seguida. um prazo para que ele fosse con~ 
versar com o Sr. Luís lgnâcio da Silva, na prisão. Eu achei, até. que era um 
gesto nobre da parte dele, porque, se estava aquele Líder atingido pela medi
da legal correspondente à repressão a um ato considerado ilegal. era até 
nobre que ele fosse p(ocurâ-lo. Mas, entendi que ele o procuraria numa conw 
dição pessoal e nunca ele iria pedir uma entrevista com o comando ilegal de 
greve. com o Sr. Luís lgnal::io da Silva, para depois trazer uma resposta. E 
neste ponto estâ, do meu ângulo, colocada a questão. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Eu agradeço o depoi
mento de V. Ex•, que representa um esclarecimento da maior importância e, 
ao mesmo tem'po, a abertura necessária para uma solução deste problema. 
Entretanto, disse V. Ex• muito bem: o noticiário da imprensa foi ·contradi~ 
tório, o que faz supor, permita a minha franqueza, a existência de uma divi
são entre algumas das autoridades. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Em primeiro lugar, a franqueza 
em V. Ex•, diria, é uma conseqUência inelutável do próprio nome. V. Ex• ê 
Franco Montoro. e fala naturalmente com franqueza. Mas talvez a interpre
tação de V. Ex• esteja padecendo de um equívoco. talvez; porque ao que eu 
soube, o conflito se gerara do noticiârio, de notícias do meu telefonema para o 
Prefeito Tito Costa, que tinham sido dadas em São Paulo e dadas por mim 
aqui. E houve um grande jornal da República que preferiu tomar as do repre
sentante de São Paulo. e não daquele que aqui recebeu diretamente de mim a 
notícia. Ehouvetambêm, admito, como V. Ex• também com franqueza. que 
houve também alguém que declarasse, dentro do Palácio, que o Presidente 
não tinha nada daquilo, o que me levou inclusive a pedir do Presidente a con
finnação. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço mais uma 
vez a objetividade do depoimento de V. Ex•. 

Haja ou não divisão, o certo e que surgem notícias de que qualquer intcr~ 
ferência do Presidente da República, qualquer providência para a solução de 
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entendimento seria uma ilegalidade. E eu solicito, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, a quem agradeço o depoimento. entender o restante do meu discur
so, dirigido àqueles que estão se opondo ao entendimento, sob a invocação de 
uma falsa legalidade. Invocam a legalidade da sentença da JustiÇa do Traba
lho, que não permitiria novas negodações. Os que afirmam isso ignoram ou 
fingem ignorar a lei. Eu acabo de ler o texto da Consolidação das Leis do Tra
balho que determina expressamente que a conciliação ê vâlida, antes da sen
tença, durante a sentença, depois da sentenÇa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas não é no campo da própria 
Justiça essa conciliação? 

O SR. FRANCO MONTORO (PI\1DB - SP)- Mas a conciliação que 
se pretende é a conciliação entre as partes, ninguém pretende que o Presidente 
da República tome uma medida, determine uma medida ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Nem poderia. 

.O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - ... nem seria de sua 
competência, isso seria supepor-se a Justiça. Apenas, com a autoridade de 
priin:eira autoridade, sensível ao episódio que prejudica a Nação e atinge mais 
de l 00 mil trabalhadores, esse seu gesto o engrandeceria perante o Pais, sua 
interferência Seria apenas para facilitar o entendimento. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Como V. Ex•, eu fui 
· também Ministro do Trabalho, e trabalhamos sempre no sentido de encon

trar uma conciliação, nunca nos substituindo aos empregados ou aos empre
gadores, mas fazendo ver a importância de um entendimento e mostrando as 
razões que militam de cada lado. Esse entendimento era, é possível e deve ser 
estimulado, não contém nenhuma ilegalidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) -,Se V. Ex• me permite, ... 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- ... acho que V. Ex• coloca a 
questão de maneira irreprochâvel. E eu me rejubilo de ouvir do meu nobre 
colega, do combativo homem de Oposição que V. Ex• é, a colocação que aca
ba de fazer sobre o papel que pode caber ao Presidente da República. Porque 
lastimo que hoje tenha lido no noticiário declarações atribuídas a um líder 
sindical, cujo sindicato teria sido objeto também da intervenção por parte do 
Ministério do Trabalho, que é um amontoado de provocações ao Presidente 
da República, dizendo que se ele afinal resolvesse ser o Presidente. Esta colo
cação é evidente que ele ser o Presidente. Esta colocação C: evidente que ela ê 
primária, insultuosa e não atinge o Presidente porque nem dela tomará co
nhecimento. Já a colocação de V. Ex'" não, é uma colocação, como eu disse, 
irrepreensível. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Lembro, mais uma 
vez, o § 3~ do art. 764, os termos da lei: 

41~ lícito às partes celebrar acordo·s que ponham termos ao pro
cesso, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório." 

e: preciso lembrar, que no caso presente, hâ recurso e esta fase concilia
tória terâ que ser reaberta. Portanto, não constitui nenhuma ilegalidade falar 
em reabertura, principalmente quando a reabertura não significa contrariar a 
decisão, mas, acrescentar alguma coisa, que ê a garantia no emprego. ~ um 
direito humano que é consagrado em outras legislações, que é objeto de rei
vindicação de grandes especialistas do Direito do Trabalho. No Brasil, hoje, ~ 

. objeto de um projeto em andamento nesta Casa e corresponde à prOposta que 
o grande jurista Délio Maranhão fez ao Ministério do Trabalho. 

Comentando esse dispositivo. o ilustre jurista, Presiderite do Superior 
Tribunal do Trabalho, Victor Russomano acrescenta: 

uPensamos que a autocomposição pode verificar-se, até mes
mo, depois da sentença se ter tornado irrecorrível, mesmo que ela 
tenha transitado em julgado." 

O que não ocórre no caso dos metalúrgicos, pois hã um recurso pendente 
de decisão. 

Portanto, é preciso que de uma vez por todas se afaste este argumento 
falso. Não há qualquer ilegalidade no entendimento entre as partes, pelo con
trãrio, o entendimento estã na natureza do processo trabalhista. O que estã 
havendo aí é um pretexto falso, é uma alegação sem sinceridade para justifi
car uma posição de intransigência que pode servir aos que têm interesse em 
impedir a abertura democrâtica que o Brasil deseja e que o próprio Presidente 
da República afirma estar disposto a promover por todos os meios. Daí a im~ 
portância deste problema. 

O Sr. Teolônio Vilela (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V. Ex• que permita o 
último aparte, pois o tempo de V. Ex• estâ esgotado, o último aparte é do Sr. 
Senador Teotônio Vilela, visto ainda termos a Ordem do Dia e mais 12 ora
dores inscritos. 

O Sr. Teotónio VDela (PMDB- AL)- A argumentação de V. Ex• é 
perfeita,· nobte Senador Franco Montoro. De nossa pan;e não há nenhuma 
intenção em querer desmoralizar a Justiça, e nem tampouco o Senhor Presi
dente da República, que entrando na questão por um principio político ja
mais iria ferir o Judiciãrio. Além disso, porque nós sabemos que as pro
porções asSUmidas pela operação~São Bernardo jã transcendem ao quadro do 
Judiciário para atingir toda a sorte de especulação social e institucional e só o 
recurso que já foi apresentado abriria espaço a qualquer tipo de renego
ciação. De maneira que tem razão V. Ex• quando diz que aqueles que estão 
julgando que o Presidente da República ao querer interferir no caso estaria 
procurando diminuir o Judiciário -têm apenas a intenção de ajudar à ma
nutenção daquele estado de coisa em São Bernardo. Porque, veja que a po
sição nossa é de conciliação, de encontrar uma solução, inclusive pela mão es
tendida do próprio Presidente da República. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) -Agradeço o aparte e a 
colaboração de V. Ex•, que tem acompanhado com tanto interesse e espírito 
público o desenrolar desses acontecimentos. 

Sr. PresideD.te, quero completar lembrando àqueles que afirmam ser o 
entendimento uma ilegalidade, quero apontar quatro ilegalidades, da maior 
gravidade, que estão sendo praticadas no ABC e das quais fui testemunha. 

Primeira ilegalidade: a prisão do advogado Dr. Dalmo Dallari, feita em 
sua casa, sem nenhuma ordem que a autorizasse, quase scqüestrado e levado 
ao Departamento de Ordem Politica c Social. 

Como não disponho de tempo, peço permissão para que seja considera
do parte integrante do meu pronunciamento o artigo publicado pelo Profes
sor Dalmo Dallari, em que ele relataj nos seus detalhes, a ilegalidade, mais do 
que isso, a brutalidade de sua prisão. Um homem sobre o qual não pesa ne
nhuma culpa, nenhuma acusação, é tirado de sua casa, levado à prisão e só de 
lã saiu, pela solidariedade dos demais membros da Ordem dos Advogados e 
pela ocorrência de uma segunda ilegalidade. Esta é a primeira e grave. Quem 
pratica esta ilegalidade flagrante não pode invocar qualquer laivo de ilegali
dade num entendimento com os trabalhadores. 

Segunda ilegalidade: a prisão do Presidente da Comissão de Justiça e 
Paz, José Carlos Dias, advogado~ membro do Conselho da Ordem dos Advo
gados preso em São Paulo em condições de uma brutalidade selvagem. Quan
do estava hã dois quilômetros de sua casa, de onde havia safdo de manhã 
para o trabalho, o seu automóvel foi interceptado por duas camionetas não 
identificadas e homens armados o prenderam, sem alegar quem o determina
va, qual o fundamento e sem exibir nenhum papel, foi levado pela força ao 
DOPS ... 

O Sr. Teotônlo VDela (PMDB- AL) - SeqUestrado. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - ... praticamente se
qUestrado. Isso representa a violação flagrante de todos os preceitos que fun
damentam o Direito moderno e que estão expressos em nossa Constituição. 

Terceira ilegalidade: Eu assisti ao episódio em que o Senador Orestes 
Quércia, tendo ao lado um Deputado Estadual e um trabalhador metiilúrgico 
no seu automóvel, foram interceptados violentamente. Dirigi-me ao local e 
verifiquei três camionetas, tipo veraneio, sem chapa, cercando o carro dos 
parlamentares e exigindo a entrega do trabalhador. Desci õo meu carro e in
terpelei a pessoa que estava no automóvel: "De quem é este carro?" E a res
posta foi um sorriso. Determinei que o carro saísse de lã e me identifiquei 
como Senador. Ele disse que não era o motorista. Dirigi-me ao motorista e 
esse disse: .. Só saio com ordem do Comanda.nte." Quem é o comandante?" -
indaguei. Ele me apontou uma pessoa que estava falando com o Senador 
Orestes Quércia. Fui ao homem e disse: "Sou o Senador Franco Montoro e o 
senhor se identifique. Quem é o senhor e como estâ determinando uma ope
ração como esta, que é um ato de barbaridade, num país que se pretende civi~ 
lizado? Quem assume a responsabilidade? Como quer prender o homem? 
Qual é a ordem escrita'? Quem ê o senhor". E os fuzis~metralhadoras que esta~ 
vam ao seu lado furtivamente foram colocados nas várias Veraneios. E um 
outro homem, que eu não conhecia, me procurou para dizer: .. ~ melhor que 
esse rapaz vá conosco, porque do outro lado ele serâ maltratado". E se dispôs a ir 
no carro conosco, entrando no carro. Determinei que fôssemos par:a a Pre
feitura Municipal. E na Prefeitura Municipal, onde se reuniram logo depois 
outros Senadores, o Senador Teotônio. Vilela, o Senador Orestes Quércia e di
rigentes de vãrios partidos - do Partido Popular. do Partido dos Trabalha .. 
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dores, do PMDB, parlamentares, tivemos vários entendimentos. O Secretário 
de Segurança nos telefonou dizendo que aquele rapaz devia ser preso. Disse
mos: - .. Mas e a ordem escrita? Não queremos impedir o cumprimento da 
lei, mas não podemos permitir a sua violação e a sua transgressão flagrante". 
Depois de algumas discussões, de vários telefonemas, chegou a ordem escrita 
formalizada. 

E aí, pela primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegou por escrito 
a ordem de prisão, para sabermos quem a determinava, porque determinava e 
quem seria o responsável por aquela prisão. Cumpridas as formalidades le
gais a prisão foi feita. 

Mas isto prova que toda as demais prisões haviam sido feitas por ilegali
dade, com a violação expressado art. !53,§ 12, da Constituição que declara: 

"Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita de autoridade competente ... " 

Houve dezenas de violações e ilegalidades semelhantes. Que autoridade 
têm os que praticam essa ilegalidade, para dizer que é ilegal o entendimento 
entre empregados e empregadores para resolver a crise do ABC? 

Quero mencionar a quarta ilegalidade, na qual eu pessoalmente fui en
volvido. Eu estava aqui em Brasflia. Tinha tido os entendimentos a que sere
fere o Senador Jarbas Passarinho; tinha estado com o Ministro do Trabalho 
para procurar mostrar a ele outros aspectos do problema, quando fui cham_~
do pelo Prefeito de São Bernardo pedindo·me que fosse a São Bernardo. E no 
dia 19 de maio saí de Brasflia, no avião de sete e meia, encontrando lã um car· 
ro a minha disposição para me levar a São Bernardo. Ao chegar à cidade, um 
novo espanto, uma nova flagrante ilegalidade: a cidade cercada, não pude en
trar pela entrada normal, tive que entrar por uma das travessas e, ao chegar à 
Prefeitura, O o próprio edificio da Prefeitura, quando entrava com o carro im· 
pediram o carro de entrar ... Ninguém entra!"- disse-me um soldado. Então, 
desci do carro, me identifiquei e disse: ~~sou o Senador Franco Montoro, ve
nho de Brasília, chamado pelo Prefeito para procurar uma solução pacífica 
para este problema. E os senhores não podem impedir a _entrada da Prefeitu
ra. De quem é a ordem? Qual é o princípio que permite essa violência, inclusi
ve o desrespeito à imunidade de um parlamentar? Eles disseram: .. Sentimos 
muito, mas o Senhor não Pode passar". Em resposta declarei e fiz: .. Eu passa
rei". Saltei a corda que isolava a Prefeitura e fui forçando a eritrada, vieram 
soldados de cavalaria para impedir a entrada da Prefeitura. O Prefeito chegou 
ao local, mas sua interferência não resolveu o impasse. Depois, acho que o 
bom senso prevaleceu e após quinze minutos de escaramuças, onde havíamos 
avançildo apenas uns dez metros, parece que a resistência ces~ou. Não sofre
mos nenhuma agressão fisica, mas fomos segurados e fomos impedidos de ca
minhar, alegando-se ordem superior ... Mas, ordem de quem?" Pode haver 
uma ordem superior à Constituição? Quem pode permitir que a Prefeitura 
Municipal de uma cidade, onde o Prefeito foi -eleito democraticamente e estã 
no exercício dos seus direitos, seja fechada por ordens estranhas que não se 
identificam? Esta expressão .. ordem superior" estâ servindo de pretexto a 
uma série de arbitrariedades. 

Sr. Presidente, eu sinto não_ ter tempo de detalhar mais a fundo esses 
vãrios episódios, mas eles revelam uma série de arbitrariedades, e violações 
da lei e que contrastam terrivelmente com o zelo estranho pela legalidade, de
monstrado por aqueles que querem impedir o acordo entre empregados e em
pregadores. 

Conéluo, Sr. Presidente, pedindo que essas peças a que me refiro faç_am 
parte integrante do meu discurso. Grande número das alegações feitas para 
justificar essas violências e ilegalidades e de que se trata de ordens revolucio
nárias. Não vamos comprometer um moviniento que teVe intenções retas com 
essa expressão. 

Eu concluo, Sr. Presidente, lembrando a frase com que o Professor Dai
mo Dallari encerrou o seu discurso de agradecimento à solidariedade quere
cebeu da Ordem dos Advogados: 

"Chega de Revolução, precisamOs de Constituição." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON
TORO EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo 

"DE ORDEM SUPERIOR", FERE-SE 
A CONSTitUIÇÃO 

Desde quando a crise se instalou, vimos insistindo na tese de que a única 
maneira de superã-Ia é o consenso; os grupos sociais e -o governo abdicarem 
de visões estreitas e irmanarem~se na busca de caminhos que permitam a 
construção do Estado de Direito. Essa posição, voltamos a reiterâ-Ja ao co-

mentar o decreto-lei que estabeleceu o emprêstimo compulsório sobre ganhos 
de capital, mostrando que nesta fase delicada o governo não pode agir fora da 
Constituição e das leis, sob pena de dar a seus adversários os pretextos de que 
necessitam para hostilizá-lo e assinalar não ser ele fiel às decisões do Presi
dente da República dC restabelecer a democracia. 

Infelizmente, esta consciência de que se faz mister as partes em confronto 
cederem, um mínimo que seja, não se instalou em todos os escalões do gover
no, como seria de esperar. A sensação de alívio, que na quinta-feira tomou 
con~a do mundo político e empresarial, para não dizer de toda a sociedade 
brasileira, foi ontem Substituída por outra de perplexidade ao verificar-se que 
a prova de vontade continu~. Mais grave ainda, que continua em flagrante 
violação da Constituição p-or pátte de autoridades, ao que parece empenha
das em levar à prática os princípios da guerra absoluta, um dos quais ê não 
dar descanso ao adversário e persegui-lo sempre. 

O primeiro e fuitdamental erro do governo na condução desta crise, que 
irrompeu em conseqüência da greve dos metalúrgicos, não nos cansamos de 
repeti-lo, foi ter aceitado a provocação lançada por Luís lgnãcio da Silva e 
feito seu jogo político. Agora, comete o segundo, oxalâ sem graves conse
qUências, ao retirar dos metalúrgicos de todos os quatro municípios a possibi
lidade de reunirem-se legalmente, acuando-os para dentro das igrejas que lhes 
são prazerosamente oferecidas pelo biSpo local, amparado pelo cardeal de 
São Paulo. 

Que sentido, senão este de perseguição à outrance, tem o lacónico comuM 
nicado do delegado de Policia chefe do DOPS paulista, conhecido ontem, revo
gando o§ 27 do art. !53 da Constituição? Diz a Carta Magna: ''Todos podem 
reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade senão P.,ara manter a 
ordem. A lei poderá determinar os casos em que serâ necessãria a comuni
cação prévia à autoridade. bem como· a designáção, por esta, do local da reu
nião". O delegado, em seu comunicado, diz que, .. de ordem superior", ficam 
proibidas manifestações em "todos os estádios e praças dos municípios do 
ABCD, inclusive as praças fronteiriças às igrejas da região". A proibiçãO do 
direito de reunião assegurado pela Constituição só pode decorrer ou da lei -
sendo a autoridade obrigada a designar outro local -. ou das medidas de 
emergência, do estado de sítio ou do estado de emergência configurados na 
Constituição da República. Quando a autoridade subordinada, ainda que 
agindo por instruções do governo federal, cancela a Constituição, é que as 
medidas de emergência, senão o estado de emergência, passaram a vigorar na 
prátiCa sem que o Presidente da República tenha sido obrigado a decretá-las e 
encaminhar o decreto respectivo à apreciação do Congresso. 

Se a burla à Constituição é grave, mais grave ainda é a maneira pela qual 
dela se deu conhecimento ao público: "De ordem superior". ~ o anonimato 
-só não total porque o delegado-chefe do DOPS assinou o comunicado- a 
presidir decisões constitucionãis atinentes à ordem públiCa e à segurança in
terna. Quem deu ao delegado-chefe do DOPS poderes para intervir em qua
tro municípios do Estado de São Paulo? O ?residente da República, único 
constitucionalmente autorizado a suspender a vigência da Constituição, ad 
rejerendum do Congresso, não o foi, ·ao menos nos termos da Carta Magna; a 
lei, muito menos. 

Não se revoga o direito de reunião-previstO na Constituição mandando 
uma autoridade subordinada agir de acordo com 400rdem superior". 

Se o governq tem razões para proibir as reuniões em praças públicas no 
ABCD, deveria agir às claras, informando a Nação dos motivos que o leva
ram a assim proceder. Agindo como agiu- Configurando o receio de enfren
tar o juízo da Nação, ou o temor de que a decretação das medidas de emer
gência apenas viesse agravar a situação-.- o governo errou de novo, Errou 
porque retirou dos cidadãos a confiança n·a vigência da Constitui.ção, possiM 
velmentejâ violada no caso do empréstimo compulsório, agora ferida "de or
dem superior", sem que autoridade competente alguma assumisse suas res
ponsabilidades constitucionais. 

AO POVO O QUE É DO POVO 

Da/mo A. Da//arl 

O povo brasileiro estâ sendo violentamente agredido e os agressores es
tão dentro do governo. Uma série de fatos ocorridos recentemente, em São 
Paulo e noutros Estados, jã havia revelado a existência de um poder paralelo, 
de subversivos privilegíados~ que seqüestram pessoas, invadem domicílioS, 
deprêdam Igrejas, atiram bombas, sem que as autoridades responsãveis pela 
segurança reajam com a mínima eficiência. 

O fato recente de minha prisão, de amplo conhecimento público, me au
toriza a dar testemunho público da existência desse poder paralelo, infütrado 

Dalmo de Abreu Dalta.-i é advogado, professor e chefe do Curso de-Pós•Gmdttacão--da-Fa:cuf; 
dade de Direito da USP e ex·prestdente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Pau· 
lo. 
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nos órgãos públicos e acobertado por eles, cometendo violências e gerando 
insegurança. Direitos são violados ostensivamente, com o uso de servidores 
públicos e de recursos públicos, dentro de repartições públicas, inclusive, sem 
que a lei seja respeitada e sem que seja tomada qualquer iniciativa para punir 
ou sequer identificar os responsáveis pelas violações. 

Fui preso em minha casa, às 6h30 da manhã, por cinco homens que me 
disseram ter ordens para me conduzir ao Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social- DEOPS. Eles não tinham uma ordem escrita emitida por 
autoridade cOI;npetente, como exige a lei. Não havia, porém, qualquer possi
bilidade de resistência e quando lhes pedi que exibissem suas credenciais ape
nas um deles me mostrou uma carteira de policial. 

Levado ao edifício do DEOPS, verifiquei que meus condutores eram da 
casa, pois não tiveram qualquer dificuldade para passar pela portaria, por on
de, como sei por minha experiência profissional, só se passa depois de obter 
autorização de uma autoridade superior e de ter anotada a identificação. 
Meus captores não se submeteram a· essas exigências e se limitaram a dizer 
que estavam conduzindo um preso. Eram da casa. 

Lá encontrei inúmeros operários metalúrgicos, que acabavam de ser pre
sos, estando entre eles Luís Inãcio da Silva, o Lula. que só então fiquei conhe
cendo pessoalmente. Vários deles tinham sinais de algemas nos braços, ha
vendo um que estava de pijama e descalço, pois havia sido preso dentro de 
casa e não lhe tinham dado tempo para vestir-se. 

A todos estava sendo pedido um documento de identificação e exibi mi
nha carteira de advogado, que, se a lei fosse cumprida, deveria impor às auto
ridades policiais certos procedimentos especiais. Eu não, pretendia ter privilé
gios mas desejava que ficasse claramente demonstrada a infração de mais 
uma lei, como realmente ocorreu. 

Em seguida fomos todos conduzidos a outro loca~ onde pudemos con
versar e onde tive a oportunidade de conhecer de perto os dirigentes sindicais 
do ABC. Minha imprensão antes de conhecê-los pessoalmente era favorável e 
hoje tenho a certeza de que são pessoas de bem, dignas de todo respeito. São 
trabalhadores honestos, chefes de farn.flia, dotados de extraordinário espírito 
de solidariedade humana e querendo justiça para todos os operários. Ne
nhum deles mostrava medo ou lamentava sua própria situação, embora afir
massem que consideravam injusta e ilegal sua prisão, mas todos se preocupa
vam com os companheiros do ABC, temendo que a notícia das prisões provo
casse reações violentas, que acarretassem espancamentos, prisões ou até mes
mo a morte de operários. Eu já não tinha dúvida de que estavam presos os 
homens errados. 

Mais tarde, graças à intervenção do presidente da seção paulista da Or
dem dos Advogados do Brasil, Mârio Sérgio Duarte Gareia, fui conduzido, 
juntamente cotn esse valoroso colega e do dr. José Carlos Dias, um dos mais 
notáveis advogados brasileiros e que tinha sido seqUestrado em plena rua e 
também estava preso naquele local, à presenÇa do delegadO de polícia que es
tava na chefia do DEOPS, delegado Edzel Magnotti. Perguntei-lhe então por 
que tinha sido preso e a resposta foi: uÍ'Hio set" Pergufltei em seguida quem 
tinha ordenado a prisão e a resposta foi: "Também não sei." À vista dessas 
respostas ou disse ao delegado que só lhe cabia me soltar e dessa vez a respos
ta foi: "Isso eu não posso fazer." 

Quando disse ao delegado que era ilegal ~anter-me preso naquelas con
dições e que ele era o responsável, o delegado-Edzel Magnotti tentou susten
tar que a policia pode prender quem quiser, quanto quiser. Lembrei·lhe, en
tão, que existe grande diferença entre o poder arbitrário e o discricionário. O 
poder arbitrário não sofre qualquer limitação e não ê admitido por lei quan
do afeta o direito de alguém. O poder discricionãrio, que a policia pode exer
cer em determinadas situações, é limitado pela Constituição e pelas leis. Eu 
não estava sendo acusado da prática de qualquer cri.~ne, tenho residência cer
ta e conhecida, exerço profissão honesta, não tenho antecedentes criminais e 
jamais me recusei a atender um chamado de al,güínã autoridB.de para prestar 
esclarecimentos. Manter-me preso era uma violência ilegal. 

Apesar de todas essas ponderações, feitas na presença do presidente de 
Ordem dos Advogados, o delegado Magnotti continuou abusando de sua au
toridade e manteve nossa prisão, solicitando ao dr. Mário Sérgio Duarte que 
nos deixasse enquanto ele tomava algumas providências. O dr. José Carlos 
Dias e eu ponderamos ao presidente de nossa entidade que estávamos bem e 
que ele seria mais útil fora. Voltamos então à Sala onde estava.o Lula e fica
moS trocando idéias com o grande líder dos metalúrgicos enquanto esperáva
mos sem saber o que nos iria acontecer em segu'ida. 

Algum tempo depois reapareceu o delegado Edzel Magnotti, dando-nos 
a informação de que nós dois, os advogados, poderíamos sair depois que 
prestâssemos declarações. Isso demonstrava que não havia inquéritO contra 
nós, pois rião seríamos identificados nem prestar?amos um depoimento for~ 
ni.al. Cri~u-se nesse momento mais uma situação absurda~ pois não esúmdo 
acusados de nada ninguém sabia sobre o que deveríamos fazer decÍarações. 

Para resolver o impasse foram improVisadas algumas perguntas~ incluindo 
nossa autobiografia. e quando já estávamos terminando chegou o presidente 
da Ordem dos Advogados acompanhado de vários conselheiros, ocorrendo 
nossa libertação por volta das 14 horas. 

Soubemos depois que desde antes das 8 horas, tendo sido noticiada nos
sa prisão por várias emissoras de rádio, inúmeros amigos e colegas, incluindo 
conselheiros da Ordem dos Advogados e alguns deputados, tinham tentado 
entrar no-DEOPS sem resultado, só tendo havido exceção para o dr. Mário 
Sérgio Duarte Garcia. depois -de muítii-itisistência sua, e para o deputado fe
deral Airton Soares. Soubemos também que um jovem e brilhante advogado, 
dr. Arnaldo Malheiros Filho, havia impetrado habeas corpus em nosso favor, 
providência inteligente que se somou às diligências de muitos amigos e cole
gas para conseguir nossa libertação. 

Aí está a demonstração de que em São Paulo, hoje, não é preciso come
ter um crime para ser preso em casa ou na rua, em completo desrespeito à 
Constituição e à dignidade dos cidadãos e de suas famílias. Quem são os res
ponsáveis por essas violências? Oride estão eles? 

Os responsáveis existem e começam a ser identificados, apesar da pro
teção que recebem de homens vaidosos ou oportunistas. que, preocUpados 
exclusivamente com seu prestígio social ou com as vantagens que tiram ocu
pando altos cargos públicos abrem mão de sua consciência c de sua dignidade 
e se prestam ao triste papel de marionetes ou de biombos. Inúmeros advoga
dos estão trabalhando no assunto e no rriomento oportuno vários meios le~ 
gais setão utilizados para a identificação e punição dos responsáveis. 

A sociedade agredida já começou a reagir, como bem o comprovam as 
extraordinárias demonstrações de solidariedade que vimos recebendo do Bra
sil intCiro e do Exterior, despertando nossa comovida gratidão e dando-nos a 
certeza de que existe uma grande comunidade que não tolera mais o arbítrio. 
É hora de retornar à.normalidade constitucional, dizendo um basta aos vio
lentos. aos arbitrários, aos incompetentes, aos oportunistas, devolvendo ao 
povo o direito de escolher seus dirigentes e de decidir com Hberdade sobre o 
que lhe convém e a ordem que considera justa. 

Sessão de desagravo da OAB de São ·Paulo, em 29-4-80 
DISCURSO DO ADVOGADO DALMO DE ABREU DALLARI 

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Caros Colegas, Minhas Se
nhoras, Meus Senhores. 

Este ato solene de desagravo ê muito mais do que mera formalidade: é a 
demonstração pública e àcima de qualquer dúvida de que a corporação dos 
advogados repudia o agravo e está solidária com os companheiros que foram 
vítimas da violência que atingiu sua liberdade profissional. 

Permitam-me que ressalte uma especial significação neste ato de desagra
vo. Nós dois que hoje recebemos o conforto moral de nossos colegas temos 
agido como advogados do povo e foi isso qUe nos colocou na mira dos que se 
valem da força económica para explorar e oprimir trabalhadores. dos chama
dos uórgãos de segurança" e daqueles que usurpam do povo o poder de go
vernar. Advogamos em favor de muitos que foram perseguidos por suas opi
niões políticas ou que lutavam por justiça social. Advogamcs a causa de todo 
o povo brasileiro, denunciando a existência de leis injustas, o mau funciona
mento de instituições jurídicas, a falta de apoio jurídico aos economicamente 
fracos, o desrespeito à Constituição e às leis do Pais por aqueles que deveriam 
ser seus primeiros guardiões. 

Nós fomos agravados por acreditarmos no Direito como instrumento da 
Justiça, sem a qual nenhum povo viverá em paz. Mais do que nunca ê: opOrtu
no lembrar a lição magistral de Thering: "A Paz é o objetivo do Direito, a 
luta é o meio de atingi-lo". Essas palavras ganham maior força sempre que o 
arbítrio tentar prevalecer e elas devem servir de guia e estímulo para os que 
sonham com uma ordem social justa. 

:ê engano crer que a renúncia à luta seja o melhor caminho para a Paz. 
Na realidade, a transigência com o arbítrio, a aceitação, ainda que parcial ou 
momentânea, de uma ordem de dominação, que divide os homens em castas, 
a dos dirigentes e a dos dirigidos, pode levar a uma trêgua tempo::-âria, a uma 
aparente harmonia, que está longe de ser a Paz. 

A ordem de dominação é essencialmente injusta, porque não reconhece e 
não respeita a dignidade de todos os homens, não assegura a todos a igualda
de de oportunidades~ fatalmente, estimula a arrogância e a corrupção entre 
os dominadores. Os dOminados sentem a injustiça e, ainda que coagidos ao 
silêncio e ao conformismo, aparentemente, mantém a consci$;ncia em revolta. 
Por isso não existe Paz. Todo homem que almeja a Paz p2ra a humanidade 
está implicitamente aspirando por Justiça e só serâ. coerente se mantiver uma 
luta constante pelo Direito. Essa luta deverá ser permanente, não se podendo 
admitir que um -hOmem verdadeiramente dotado de consciência jurídica con
ceda qualquer trégua aos que forem responsáveis por uma injustiça aindá não 
reparada. 
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A atitude de luta pelo Direito é, muitas vezes, incômoda e perigosa para 
quem a mantém. Não raro ela é mal compreendida ou mesmo violentamente 
coibida. Mas para os que acreclitam no Direito como instrumento de harmo
nização justa dos conflitos sociãis ela é, antes de tudo, um dever moral, uma 
imposição da consciência, uma condição para a conquista da Paz interior. 

Com sinceridade e de ânimo sereno acredito que o agravo que sofremos, 
embora profundamente injusto e claramente ilegal, foi útil à causa do Direito. 
De um lado, teve o efeito de denúncia, despertando consciências adormeci
das, revelando a amplitude da ousadia dos beneficiários do arbítrio, demons
trando, com muita evidência, que nenhum brasileiro honesto, trabalhador e 
respeitador das leis tem segurança para si e para sua famflia no sistema políti
co vigente no Brasil. 

Sob pretexto de revolução foi instalado em nosso País o arbítrio perm~
nente, a Constituição foi menosprezada, as instituições jurídicas sofreram 
desmoralização e desapareceram a Segurança e a Paz. 

De outro lado, porém, as reações à violência que sofremos revelam a 
existência de uma ampla e poderosa consciência de Justiça, que se for mobili
zada poderâ, em curto prazo, dar o golpe de misericórdia nos remanescentes 
de totalitarismo que ainda infelicitam a sociedade brasileira. 

Já é possível ouvir claramente um clamor que se levanta do coração do 
povo brasileiro: chega de revolução, queremos Constituição. 

A pronta e eficiente reação do sereno e intimorato Presidente da Ordem 
dos Advogados de São Paulo, Mário Sérgio Duarte Garcia, dos demais ilus
tres Conselheiros, de muitos advogados, estudantes de Dirêito e de pessoas 
que não se ligam profissionalmente ao Direito, forçou nossa pronta liber
tação. Somos gratos a este Conselho e a todos os que, de qualquer forma, nos 
deram seu apoio e sua solidariedade. Fiéis à confiança .de todos os que se soli
darizaram conosco, seguindo o exemplo do notável patriota e humanista D. 
Paulo Evaristo Arns e de quantos no Brasil lutam pela justiça social, conti
nuaremos em nossa luta, que só terminará quando o Direito prevalecer sobre 
o arbítrio, instaurando-se no Brasil uma ordem democrática e justa. 

DISCURSO PROFERIDO PELO ADVOGADO JOSÉ CARLOS 
DIAS NA SESSÃO PÚBLICA DE DESAGRAVO PROMOVIDA~PELA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO, 
NO DIA 29 DE ABRIL DE 1980 

Na manhã do dia 18 de abril último, sou cientificado da prisão de colega 
ilustre e amigo querido e de muitas outras arbitrariedades semelhantes, im
postas a trabalhadores e intelectuais paulistas. Dalmo Dallari houvera sido 
preso em sua casa, sem mandado, sem obediência a qualquer ditame estabele
cido em lei para proteção do indivíduo e da sociedade. O que estava ocorren~ 
do neste País, pior do que vem acontecendo há tantos anos? Estaria em mar
cha mais um golpe dentro do golpe ou a violência era mais um ato da política 
da "mão estendida'?" Enquanto um colega se encarregava de dar ao Presiden
te desta Casa conhecimento da prisão de Dalmo, decidi sair para desempe
nhar trabalho profissional em favor dos presos. 

Próximos à minha casa, em duas esquinas, dois automóveis suspeitos. 
Depois de tantos anos de arbftrio, acostumara-me a coD.viver, em épocas de 
crise, com tais observadores de minha rotina. Dirigindo meu carro e sozinho, 
passo por um dos espiões e não tomo consciência imediata· de estar sendo se
guido. Quando jâ andara cerca de um quilômetro, meu carro ê abruptamente 
interceptado por dois outros dos quais saem cinco- homens armados que me 
obrigam a desligar o motor, levantar os braças e encostar·me ao meu auto
móvel, enquanto sou reVistado. Estabelece-se um curto e duro diãlogo, ao fi. 
na! do qual fica estabelecido que eu continuaria a dirigir meu carro, ao lado 
~e um dos seqíiestraOores, e seria seguido atê o destino. Indago se deveria 
dirigir-me à rua Tutóia ou ao Largo GenC:ral Osório, opção tantás vezes vi
venciada pelos presos politicos nestes 16 anos. A direção apontada é o DOPS. 
Ao chegar àquele Departamento, encontro os companheiros de prisão, que 
me vêem com olhos de esperança, acostumados generosamente a me identifi
carem com a busca da liberdade. Entre el.es, o mestre de Teoria do Estado, o 
respeitado pensador e advogado, dos mail; amados :Professores da velha Esco
la do Largo, Dalmo Dallari. Comovi-me com o espetáculo do que me pare
ceu ser uo fim de tudo'\ o fim daquele sonho que parecia ser ilusoriamente 
o despertar da d:mocracia. Senti a solidariedade da dor cOmpartida e, 
perdoem-me a franqueza com que lhes falo, um toque de orgulho de viver 
aquele momento ao lado de tantos que pela vida afora se deram no ideal: Dai
mo, amigo e ponto de referência para os que sonham cultuar o Direito, traba
lhadores, intelectuais, homens alguns acostumados à tortura e aos natais dos 
cárceres. Deu-me muita pena, mas muita coragem se revitalizou em mim e, ê 
estranho} naquele momento confiei muito numa nova liberdade. 

Não importa tanto descrever as horas que se seguiram até que sentisse de 
volta o que o mundo nos vale. Vivi a amargura de não sair com os cornpa-

nheiros, arrosto ainda um estranho sentimento de culpa pela liberdade advin
da mais depressa pela força social de nossa posição, pelo carãter de privilegia
dos de que desfrutamos. 

Testemunho aqui, com o amor à verdade e sob a fé do grau que conquis
tei, ter sido, no entanto, o momento maior de esperança e alegria aquele em 
que pude estender a mão ao Presidente desta Casa, o Advogado Mario Sérgio 
Duarte Garcia que, ao lado de outros Conselheiros, tão logo souberam de 
nossas prisões, compareceram ao DOPS. 

Repito, de público, que no gesto do líder, em seu comportamento, não se 
acrescentou uma palavra bajulatória para uma transação indigna nem faltou 
a serenidade dos amparados pela Justiça; o sorriso não lhe falseou a serieda .. 
de do mister, nem a carranca desnecessária ousou substituir a sisudez da des.. 
conformidade. Como não lograsse a libertação imediata de seus colegas, 
quis compartilhar com eles as· horas de espera na Prisão e o teria feito, não 
fosse o apelo que nós lhe dirigimos antes mesmo que a autoridade lhe cerceas .. 
se a intenção. 

Algum tempo depois, êramos âssistido novamente pelo nosso bastO
nário, pelo Vice-Presidente José de Castro Bigi, pelo !•-Secretário Mareio 
Thomaz Bastos e vários outros nobres Conselheiros desta casa. 

Hoje, com esta sessão de desagravo, quando a Ordem dos Advogados do 
Brasil usa de um instrumento previsto na Lei n'? 4215 e de público nos em .. 
presta o peso de sua força moral e de seu respeito ao Justo, é fundamental que 
se diga do verdadeiro escopo do desagravo. Não tem o instituto a finalidade 
da homenagem, o intuito piegas de um consolar lacrimoso mas o objetivo co .. 
rajoso e sério de denunciar a violência, de ver gastar o arbítrio e proclamar a 
legitimidade da prerrogativa profissional do advogado posta a serviço do po
vo, de cada criatura ferida na sua honra, na sua liberdade, nos .dons e bens 
com que o Destino lhe aproUve. 

Se fui pessoalmente vitima de insultos de lesão à minha sensibilidade, se· 
sofri um risco à integridade física, se padeci um mal injusto, se fui sujeito pas
sivo de crime, tudo isso ê digno de solidariedade mas não de um desagravo. 
Justifica-se a sessão proposta por Nilton Silva Júnior, aprovada por unanimi .. 
dade do Conselho Seccional, porque todas as ofensas visaram atingir a figura 
do advogado, não importa qual, empobrecê--lo na coragem, enfraquecê-lo na 
expectativa social, definhá-lo como instrumento de tutela da liberdade, 
desacreditá-lo perante o povo. Revigora-se assim a sociedade c justifica-se a 
esperança de paz quando a Ordem dos Advogados do Brasil impõe sua inde
pendência, faz por prevalecer sua soberania, ampara o colega ferido, adestra
o de novo ao vôo com o gesto libertador do desagravo. 

~hora, pois, de agradecer ao coração de Nilton Silva Júnior o calor com 
que defendeu a realização desta cerimônia, à amizade que deu beleza maior 
ao cumprimento do dever por parte do Presidente e dos demais Conselheiros 
que nos socorreram. 

É nora, no entanto, muito mais de se comprometer. E o faço agora~ 
quando dou graças de poder fazê-lo repartindo este momento com Dalmo 
Dallari a quem sucedi e tento substituir como Presidente da Comissão de Jus~ 
tiça e Paz de São Paulo. 

Quando o advogado se toma vítima direla do arbítrio e da violência, a 
responsabilidade que lhe pesa é dobrada. Deve utilizar sua maior imunidade, 
embora relativa, de que desfruta no meio social para denunciar e responsabi· 
lizar judicialmente todos_ os_ que participaram, emprestando o peso de sua 
vontade, ou a comodidade de sua indiferença ou a complacência de seu mu· 
tismo, ou a vergonha de seu servilismo para que a ordem fosse conspurcada. 
Impõe--se ao advogado não transija jamais, consciente do Direito que o am~ 
para, dotado da cultura jurídica que aprendeu a cultivar, pois que lhe é defe
so abdicar das lições que os sábios lhe incutiram e sua cOnsciência repete, 
com a paciência dos que reZam hodiernamcnte a mesma oração para não es~ 
quecer da Justiça Suprema. 

Exigir a reparação ao direito ferido, não deve envergonhar o advogado 
por estar reivindicando, em caráter privilegiado, o que ao povo é relegado. 
Ao contrário, impõe-se-lhe o exemplo. Viver o direito e mostrar, ensinar ao 
povo que ele existe, é dever sagrado do qual não nos cabe descurar. Ainda 
que a resposta s'lia a negação da Justiça, mais vale o desaponto pelo direito 
desrespeitado do que o desespero de não saber se o Direito existe. Indicamos 
o Norte e os desvios da rota.tambem conscientizam o povo. 

Assim, feliz por saber que esta Casa já decidiu por pleitear a apuração 
das responsabilidades de todos quantos se envolveram nos atos ilícitos prati
cados contra Dalmo Dallari e minha pessoa, afirmo que cumprirei ate o exau
rimento de minhas forças, o dever social que contraí de precisar os autores 
dos crimes de que fui vítima. 

Não é possível, rninhas senhoras e meus senhores, que neste pais cm que 
se insiste em falar-se em democracia, exércitos subterrâneos continuem a 
ameaçar os nossos passos, pejar a nossa consciência patriótica, impunemente. 
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A ;..,nsação de impotênpia que tantas c tantas vezes embaçou meu csplri
to c de muitos advogados brasileiros não pode nos fazer desanimar. Cumpri
mos nosso dever e fixamos a responsabilidade dos que nãO o fazem, marca
mos sua passagem na história vinculados ao medo e a subserviência ao regime 
escravocrata que se abateu sobre esta nação há dczcsscis anos c que tem lo
grado tornar mais faminta a população deste pais; desprezado os direitos hu
manos em toÇos os graus do grande gênerO Que a- Cultura jurídica e a moral 
contemplam; insultando ~tradição de nosso Direito c garantido a impunida
de mais absoluta a todos 9uantos em seu nome mataram, torturaram, prende-
ram sem respeito à lei, jogaram no limbo do esquecimento homens, mulheres 
e até crianças, vitimas da ditadura c da loucura. 

Perante os lideres de minha categoria profissional, perante a sociedade 
civil aqui representada, .~renovo, com a humildade de hâ dezesseis anos, o 
compromisso básico do advogado e, hoje, quando recebo o óleo do crisma, 
·na renovação dos votos de obediência c fidelidade ao Direito digo Senhor 
Presidente, que não sonhava quando jovem recebi minha carteira nesta mes
ma sala. que iria conviver com a dor, com a morte, iria ser transformado por 
força do destino e do amor ao Direito, em instrumento não s6 de liberdade 
mas de vida. li a missão do advogado tanto mais importante, quando mais 
vtolada a Justiça c amesquinhada a lei. 

Incumbe-nos reafirmar diariamente o libelo contra as leis espúrias, ins
trumentos de violências, geradoras c propagadoras do arbltrio. Entre elas, se 
sobressai como exemplo maior de acinte aos Direitos Humanos c à nossa cul
tura jurldica. a Lei de Segurança Nacional, perigo social a açoitar 'toda uma 
nação, a tutelar e alcovitar interesses sustentados por um Poder Politico ilC::gi· 
ti~o, lei que é utilizada contra o povo, como no presente momento em que é 
aCionada para prender trabalhadores, trancados até que dezenas de milhares 
deles paguem o resgate exigido c sucumbam, dando a contra-gosto a força de 
seu trabalho em troca da liberdade de seus companheiros. 

Num país assim, tão amado e tão enganado, reergue-se uma consciência 
nacional erigida a partir de um momento heróico da nossa história em que 
não faltou, com desassombrada presença, a figura do advogado presente no 
cárcere, cm qualquer cârcerc,junto à túmulos, na praça, na Igreja, onde for a 
perseguição, onde estiver o foragido. 

Se hoje aqui estou ao lado do Mestre Dallari, rodeado pelo carinho dos 
colegas e dos amigos, se num momento fui subtraldo de tão feliz convívio c da 
prisão sal porque todos exigiram, porque a Ordem dos Advogados aluou, 
porque Arnaldo Malheiros Filho impctrou lwlmls corpus, porque a Igreja se 
levantou, se tantos milagres aconteceram a um só _tc~po, a urna só voz, isto se 
deve a um estado de esplrito de confiança no homem c no destino desta Terra. 
É porque estamos juntos. 

Não importa, para mim, neste momento, nesta oportunidadct interpre
tar os motivos recônditos de minha prisão. Gostaria de atribuir tal episódio 
às minhas circunstâncias de cristão e advogado, de participante hoje como 
Presidente, da Comissão de Justiça c Paz, nascida nas catacumba~ enraizadas 
num solo dominado por novos Césares de prepotência c decadência c brotada 
à luz do dia na identificação de uma solidariedade popular. 

Incluo-me como modesto combatente da lgr~a de resistência à opressão 
e à violência, libertadora e pacificadora, cristã, no cerne da cruz e não nas ar· 
mas forjadas, lgr~a incómo~a para os que se "':"balam nos privilégios, igreja 
dolorosamente tnunfantc amda que no padccuncnto c no martírio para os 
que sonham por iluminar a Justiça para os homens. 

Como advogado comprometo-me por inteiro, nobres e queridas testc
rnunh~ .C- tal compromisso quero levar até o firil, incondicionalmente. 

Permitam-me assim repita agora palavras que tantas e tantas vezes a 
mim tcnho~dito para que nlo traia jamais os que confiaram cm mim e possÍi 
merecer o respetto de meus concidadãos. Faço-o, não jactaciosamcntc mas 
para que possam melhor dimensionar a resposta que pretendo dar aos in.cus: 
propósitos: 

"Lavro meu destino voltado à libertar. Se da liberdade deixar 
de ser apóstolo, se meus segredas guardados cu devassar, que a mo r' 
te me surpreenda ainda vacilando, antes que a vida me imponham a 
~portar". 

-~,O SR; PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, projeto de lei 
que serâ lido pelo Sr. t•-Secretário. · 

Justificaçio 

O inciso II do artigo 68 do Código Penal Brasileiro estabelece a perda da 
função pública, como pena acessória àquela imposta ao servidor público por 
crime comum, desde que a pena principal tenha sido de detenção por mais de 
quatro anos ou- de reclusão por mais de dois. 

Já o parágrafo Ónico do artigo 70, do mesmo estatuto penal, dispõe que a 
perda da função pública independc de ser inscrita na sentença condenatória, 
ou seja, que a pena acessória decorre nat~ralmcntc da pena principal, quando 
esta for fixada acima do limite previsto. · 

Segundo alguns doutrinadores, á perda da função pública é corolârio da 
própria condenação, pois aquele que estiver cumprindo pena privativa da li
berdade está igualmente impedido de cómparecer ao local onde exercia aque
la função. Assim, com base nesse argumento elevando cm conta os termos da 
Lei n• 6.416, de 24 de maio de 1977 (que passou a permitir o trabalho externo 
de pessoas condenadas sob os regimes penitenciários fechado, scmi-fechado c 
aberto), muitos chegaram a afii'IIlar que o inciso II do artigo 68 c o parágrafo 
único do artigo 70 do Código penal foram tacitamente revogados. 

De outro lado, há os que afastam essa hipótese, entendendo que não~ o 
impedimento flsico que justifica a pena acessória. mas a condenaÇo em si que 
gera uma incompatibilidade com o decoro do cxerclcio da função pública. 
Em outras palavras: para a primeira corrente, suprimido o impedimento ma~ 
tcrial, teria ocorrido revogação tâcita dos dispositivos cm apreço; para a ou .. 
tra, sendo moral a incompatibilidade, os dispositivos continuam cm pleno yj .. 
gor. 

De qualquer maneira, caiba razão a uma ou a outra das correntes de 
opinião, quer nos parecer que a pena acessória relativa à perda da função 
pública já não se encontra em perfeita sintonia com a sistemática do nosso Di
reito Penal. Atualmentc, cm funçãO de crit&:ios ~ais humanitãrios e realistaS, 
pr~ferimos tomar o caminho da prisão com trabalho externo, observadas~ 
~1dente~~nte, as cautelas_ indispensâveis. Essa atitud~ a um só tempo cora~ 
JOSa e pratica, deve merecer o apoio de todos nós, sobretudo se a entendermos 
dirigida à solução dos graves problemas penitenciários que vinham nos afc-. 
tando e ainda afetam. 

Além disso, a permissão do trabalho externo evita a interrupção da con
vivência do condenado com a sua comunidade, conservando na sua consciên
cia as responsabilidades sociais, os deveres familiares e o amor próprio. O 
semi-intcrno não passa a odiar a sociedade que o puniu, entendendo o carátcr 
educativo da pena e os corretos propósitos da justiça, que lhe propicia uma 
oportunidade para avaliar o contclldo daquele seu ato delituoso c para 
aplicar-se na sua recuperação íntima e na reconquista do respeito dos seus. se
melhantes. 

Como se vê, a nova fórmula prenche requisitos práticos e humanitários; 
atenua a pressão dos problemas penitenciários, ao mesmo passo cm que põe 
termo ao vetusto conceito de que o condenado deveria carregar o indel~vcl es
tigma de pária repugnante. 

Então,-se condenado, o servidor público pode executar trabalho externo 
c não é considerado pâria social ou moral, segundo se depreende da nossa 
nova poUtica penal. Pode, consequentemente, continuar exercendo a sua 
função pdblica. 

Por isso, o debate doutrinârio perde todo o significado. Não importa 
m~s discutir sobre se é material ou moral aquele impedimento, eis que se in
vahdam as espécies quando o gênero se toma insubsistente. 

Agora, resta adaptarmos a lei antiga, ou seja, o Código Penal, à nova 
politica criminal, sobretudo porque esta tem serevclado extremamente eficaz. 

Esse é o propósito do projeto de lei que estamos submetendo à conside
ração dos ~eminentes pares. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. -Amaral Furlan. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CóDIGO PENAL 

. ......... ·-· ............................................ ; .... ,· .. ; . 
Imposlçio da p.;.a a~rla 

2. lido <>c ~te Art. 70. Asctcnça deve declarar: , . . 
I, a perda da função pública, nos casos do n• I -'do art. 68· 

. -__ -_. 

--·:PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE.llÍ8G . ~ '~II, ~as interdiQIJes; nos casos 'do n•l; letras a c b; n• II, ' 
· ·' ·''-··~'Revoga dispositivos doDecreto'-Lel 11"~2.848, de 7 de dezembro leiras•le'b, n•III,lctrasa,bec,en•IV, do parág. único d<>artigo ante- ., "" -

de 1940 (Código Penal). riot, fixandO' lhes a duração,. quando ICI!lporárias. . · ~ ··- . · : ~ .. 
O Congresso Nacional decreta: - ·' - · ·• ··~··- .; Parág. único.· Nos demais casos, a perda de funçiio.pdhlica c asJnter' ·. ,,-: 

· · - ~··•_·•'."~ 'Art. I• São revogados o incisa II do artigo~ 68 e o 'Parágrafo lltlico do · diQIJes resultam da .simples imposição da pena principal. . _ -.<.~,,.,, 
: àrtigo'70 do Decreto-Lei n• 2:848, de 7 de dezembro de 1940: · ·.. :~ ·· · ·' >c:·:~ .• ~r;,:;r. .·. ·'•':.~: .. ; . " ........ "' ;. , ... , .. "' .. •· ,-.............. ,. :. 

'O ; ., ..... < Art. 2• Esta lei entràrá cm vigor na data da sua ·.publicação: ·c·;;.. ' , .. < . ·"'' "' •• ,, ,, ' ~ ~I A Comissão de~ Coi!Siiluiçào.e Justiça:). 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O projeto lido será publica
do; e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Tendo sido aprovado, em 
10 de abril último, requerimento de autoria do Senador Murilo Badaró, soli· 
citando a realização de sessão especial do Senado destinada a comemorar o 
centenário da morte de Duj~ue de Caxias, a Presidência desde já convoca, 
para o dia 14 do corrente, às IS horas, a referida sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência convoca ses· 
são extraordinãria a realizar·se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à vo
tação dos Projetas de Decreto Legislativo n•s 18, de 1976, e 23, de 1979, o à 
discussãci'do Projeto de Resolução n• 2, de \980. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

José Guiõmard - Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Josê Sarney- Aderbal Ju
rema- Marcos Freire- João Lúcio- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha
Lourival Baptista - João Calmon - Amaral Peixoto .....;.. Hugo Ramos -
Roberto Saturnino- Mtirilo Badaró- Amaral Furlan -Franco Montoro 
-Orestes Quêrcia- Henrique· Santillo- Valdon Varjão- Vicimte Vuolo 
- Affonso Camargo - Leite Chaves - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Re.querimento n9 98, de 1980, do 
Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n• 190, de 1977, de sua autoria, que dispõe sobre a aqui
sição de imóveis funcionais por seus oCupantes, e dá outras provi
dências ... 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Nelson Ca111eiro (PMDB - RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encitminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem a palavra V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A minha íntervenção é. para tranqUilizar tOdOs os ócupantCs de imóvel 
funcional no Distrito Federal. O Projeto n' 190/77 deveria ter sido arquivado 
quando do têrrriino da sessão JegiSlatfva anterior. No pressuposto de que isto 
teria ocorrido ofereci o Projeto d~ n9 18/79, que está tendo -o seu Curso regu
lar nesta Casa. Atualmente se encontra na Comissão de Economia com vistas 
do nobre Senador José Lins. De modo que a retirada desse projeto anterior 
em nada modifica as deterrriinações de se conferir aos que vieram para 
Brasnia e aqui se estabeleceram e aqui prestam serviços ao Poder Público a 
possibilidade de continuarem pieitea'ndo a aquisiçã'o dos imóveis funcionais 
de Brasília. 

Esses esclarecimentos eram necessários' para- a tranq(iilidade de todos 
que acompanh~m este projeto. (Muito bem!) 

to. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o requerimen-

Os Srs. Setlaâores que O aprovam permaneçam sentados. (Pausa:.) 
Aprovado. 
O projeto será definitivamente arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alínea c~ do Regimento Interno, pa~a o PrOjeto de Lei do sf:ria
do n9 2, de 1980, de sua autoria~ que dispõe sobre a escolha e a no
meação· dos dirigentes das fundações de ensino sUperior. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre S~~a~or Humb~rto ~ucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar avo
tação.)- Sr. Presidente; se hâ uma urgência indeclinável é esta que estou re
querendo, para a tramitação do Projeto n9 2, de 1980, que dispõe sobre a es· 
colha e~a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino superior. 

A proposição foi apresenÍada em face do projeto de lei votado ao apagar 
das luzes do ano legislativo de 1979, que se transformou na Lei 6. 733 de 4 de 
dezembro de 1979, cujo art. I• diz textualmente: 

.. Serão livremente escolhidos e nomeàdos, em Comissão, pelo 
Presidente da República os dirigentes das fundações instituídas ou 
mantidas pela União, qualquer que seja a sua natureza ou finalidade 
e sem prejuízo de sua autonomia administrativa e financeira." 

Sr. Presidente, com essa lei, quinze universidades brasileiras, que são 
fundações, ficaram sujeitas à livre escolha dos seus reitores pelo Senhor Presi~ 
dente da República, o que contraria frontalmente a legislação do ensino supe
rior, que manda que se organizem as listas sêxtuplas, que são votadas pelos 
conselhos das universidades, para que dentro delas o Senhor Presidente da 
República possa, afinal, escolher aquele que mereça a sUa preferência. 

Quinze universidades foram transformadas, atravês de uma lei, em sim· 
pies repartições públicas, cujos chefes são da inteira confiança do Senhor Pre
sidente da República. Passou·se a dar, então, à nomeação de alguns reitores 
um carâter eminentemente político, num desrespeito frontal à autonomia da 
universidade, que é princípio sagrado e basilar do ensino superior em nosso 
Pafs. 

As universidades atingidas são as seguintes: 

Universidades brasileiras que funcionam em r~gime de fundações. 

01 -Fundação Universidade do Amazonas - FUA 
02- Fundação Universidade de Brasflia - FUB 
03- Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC 
04- Fundação Universidade Fed.eral de Mato Grosso - FUFMT 
OS- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso d.o Sul 
FUFMS 
06- Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - FUFOP 
07- Fundação Universidade Federal de Pelotas - FUPEL 
08- Fundação Universidade. Federal do Piauf - FUFPI 
09- Fundação Universidade Federal de São Carlos- FUFSCAR 
!O- Fundação Universidade Federal de Sergipe- FUFS 
11- Fundação Universidade Federal de Uberlândia - FUFU 
12- Fundação Universidade Federal de Viçosa - FUFV 
13- Fundação Universidade do Maranhão - FUM 
14- Fundação Universidade do Rio Grande- FURG 
IS- Fundação Universidade do Rio -UNIR! O 

Reina, Sr. Presidente, em todas essas universidãdes~ nos seus corpos do
centes e discentes, sobretudo naquelas que estão mais próiititas da substi~ 
tuição dos seus reitores, um ambiente de intranquilidade e, porque não dizer, 
de agitação. Já hã inclusive, prenúncios de greves P<?r parte de professores e 
estudantes que não se confóriri3m que essas u-niversidades brasileiras sejam 
transformadas em setores de irifluência política do Senhor Presidente da Re
pública, ao arrepio de toda a l~gislação que r~ge o ensino supe~ior nó Brasil. 

Já agora, segundo noticia O Estado de S, Paulo de ontem, foi nomeado o 
primeiro reitor, no regime dà nova lei. 

Leio, textualmente, a notfpiâ do Estado tie S. Paula. para espanto do Pie· 
nârio do Senado Federal, conVocando meus nobres pares pã.ra a importância 
deste projeto que defende o princípiO da autonomi~ universitária. 

Diz a noticia: - -

NOMEADO REITOR "BIÓNICO" 

Da sucursal de Brasz1ia 

o ministro E~lu~rdb P~rt~Ii~,-- a:~-EdubaÇão, -c~~~ po~se ont~~ 
ao primeiro rei to i- ''biônicO", esColhido diret3mente pelo_ Presidente 
da Repúblíciã sem _a participação da uni.versidade e através de liStas, 
possibilidade dada pela Lei n• 6.743., d~ 4 d~ dezémbro de 1979. 

Aliás, diga~se de passagem, conforme lembra o no~re se-nador Paulo 
Brossard, aprovada no Congresso, por decurso de prazo. E, ·coritinua: 

O novo reitor, Ataulfo Marques M~iiins da Costa, da Univer
sidade Federal de Uberlândia eiri MiO:as~ disse- nãO éoriCOrdar nein 
discordar da lei que o conduziu ao cargn: uAs leis estão aí para se-
rem. cumprid<;ls". E o 111inistl;'o, e~ discurs~ proferido durante a pos· 
se, preferiu defender uin: novo modelo de. Ufl:iversidade, sem falar em 
sua autonorriia. · -

Sr. Presidente, é de estarrecer este noticiârio·. E agora em m.aio, daqui a 
poucos. dias, serâ feita sucessão na- Universidade de ·Brasília. O ambiente da 
UNB é de prê-greve. Os anúncios já estão fixados no Compus Universitário. 
Há uma preparação psicológica ativa, por parte de professores e de estudan· 
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tes que não se conformam que o reitor da Universidade de Brasília, centro de 
cultura deste País, venha a ser nomeado de acordo com o simples poder de 
vontade do Senhor Presidente da República, sem que se organize a chamada 
"lista sêxtupla" pelo Conselho Universitârio. 

do: 
Diante disto, o meu projeto de lei procura corrigir esta falha estabelecen-

Art. I•- A Lei 6.733, de 4 de dezembro de 1979, não se aplica 
à escolha e à nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Su
perior. 

Acredito que não hâ urgência mais oportuna do que essa, e poderíamos 
até dizer urgência urgentíssima, para que nós pudéssemos dar cobro a esta si
tuação, Sr. Presidente. 

Deixo aqui o meu apelo veemente aos meus colegas de Senado, sobretu
do à nobre Liderança da Maioria, no sentido de que acolha a sugestão de vo
tarmos essa urgência, para juntos (solucionarmos essa situação esdrúxula que 
se criou na universidade brasileira. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da Educação, Eduardo 
Portella, não foi ouvido, inclusive, na elaboração dessa lei. S. Ex•, segundo 
soube, fez sentir ao Senhor Presidente da República o perigo que isso repre
sentava num momento de abertura para a democracia, mas outras forças fa
laram mais alto, e nem a palavra do Sr. Ministro da EducaçãO COnseguiu con
ter o ímpeto destruidor do princípio da autonomia universitária. E acredito 
que o nobre Líder J arbas Passarinho, que outros Senadores que mais de perto 
estão envolvidos no problema do ensino universitário, têm posição, também, 
nada simpática a esta lei. 

Espero, portanto, a concordância do Senado Federal para a urg~ncia 
deste projeto de Lei. _ _ _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o requerimen-
to. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Serâ feita a verificação soli
citada pelo nobre Senador Paulo Brossard. 

(Procede-se à verificação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Affonso Camargo - Cunha Lima - Dinarte Mariz 
- Dirceu Cardoso - Evandro Carreira - Evelásio Vieira- Franco Mon
toro - Humberto Lucena- Itamar Franco__;. José Richa- Marcos Freire
Mendes Canale - Nelson Carneiro - Orestes Quércia - Pedro Simon -
Teotônio Vilela 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Alrnir Pinto - Bernardino Viana - Eunice Michiles- Jarbas Passari
nho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Votaram pela aprovação do 
requerimento 17 Srs. Senadores; contra 4. Não houve quorum. 

A votação fica adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1976 
(Tramita em conjunto com os PLS n•s 193/75, 283/76 e 121/77) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 2, 
de 1976 (n• 983/63, na Casa de origem), que altera o art. 73 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade do Projeto; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favórãvel. 

Em discussão o projeto, em turno ünieo. -(Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. ficando a votação adiada 

para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1975 

(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os PLS n•s 283/76 e 
121/77) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
193, de 1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do 
art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 11 O, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialid~de, fa<?C aos pareceres favoráveis dados ao Proje-
to de Lei da Câmara n• 2, de 1976. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
NãO havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo

tação adiada piifã-ã próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em ple
nário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1976 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2(76 e os PLS n•s 193/75 e 

121/77) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
283, de 1976, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adi
cional noturno para os trabalhadores regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 11 O, de 1980, das Comissões: 
·-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Proje
to de Lei da Câmara n• 2, de 1976. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
A votação da matêria fica adiada para a próxima sessão ordinãria, por 

falta de número em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1977 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os PLS n•s I93/75 e 

283/76) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
121, de 1977, do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Proje
to de Lei da Câmara n• 2, de 1976. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 7: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 86, 

de 1979 (n• 180/75, na origem), que extingue a punibilidade de in
frações do Código Eleitoral, mediante condições e nos casos que es
pecifica, tendo 

PARECER, sob n• 53, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, com Emendas n'>'s 1 e 2 

- CCJ, que apresenta. 

Em discussão o projeto e as emendas a ele oferecidas, em primeiro turno. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti*los, declaro encerrada a discussão. 
A votação da matêria fica· adiada para a próxima sessão, por falta de nú

mero, em plenário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 8: 
- Discussão, cm turno único, do Projetõ de Lei da Câmara n• 87, 
de 1979 (n• 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de 
servidores públicos, no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e207, de I980 das 
Comissões: . ' 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças.. 
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1"?-Secretârio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 139, DE 1980 
Nos termos do art. 310, alínea a, do Regimento Interno, requeiro adia

mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1979, a fim de que 
sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. - Bernardino Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Por falta de quorum, o re

querimento que vem de ser lido não será votado na presente sessão, ficando 
sobrestada a discussão da matêria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 9: 

Discussão, etn turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'"' 4, 
de 1980 (n' 2.229/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o Conselho de Justifi
cação das Policias Militares dos Territórios Federais do Amapâ, de 
Roraima e de Rondônia, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, >ob n•s 173 e 174, de 1980, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Segurança Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de 

quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a 
próxima- sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 8, 
de 1980 (n' 114, de 1979, na Casa de origem), que permite o abati
mento, da renda bruta, de despesas relativ~s a tratamento de depen
dente excepcional, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 119, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em ple
nário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nfil 58, de 
1979, do Senador Itamar Franco, que altera o art. 205 do Regimen
to Interno do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s 78 e 79, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- Diretora, favorável, com a Emenda que apresenta de núme-

ro 1-CD IR. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, de autoria do nobre Senador Itamar Fran
co, o Projeto de Resolução n• 58 visa à modificação do art. 205 do Regimento 
Interno desta Casa. 

Sr. Presidente, o Regimento tem sido tão desobedecido, tão descumpri
do, tão desrespeitado, tão pisoteado, tão cuspido, que não ê mais Regimento 
Interno. 

O senador tem lO minutos para falar e, conforme o seu porte, fala 35 mi, 
nutos, 45 miriutos ou quase. uma hora. Conforme o seu porte, porque ·nós, os 
pequenininhos, falamos nos 1 O minutos mesmo, e os grandes da Casa falam o 
tempo que querem, o tempo que desejam. B um desrespeito ao nosso Regi
mento Interno. 

Sr. Presidente, vemos, nas pequenas comunicações, quando o Regimento 
Interno confere minutos, vemos o senador falar meia hora. Nas pequenas co~ 
municações, que são pequena& grandes comunicações. 

Os líderes também abusam do nosso Regimento Interno. 
O Regimento Interno é a agulha de marear da COSa. isto é, cediço, é do 

tempo de .. D. João Charuto". 
Então, Sr. Presidente, o nobre Senador Itamar Franco estâ pretendendo 

um acréscimo louvável no nosso Regimento, para permitir que o ex-senador, 
um homem que já passou por aqui, já ilustrou a Casa, já dignificou o Senado, 

tenha livre acesso ao nosso Plenãrio. Creio que todos nós não tenhamos ne
nhuma restrição a esta modificação do art. 205. 

Sr. Presidente, seria de alta conveniência- V. Ex'" que tem sido o restau
rador do prestígio da Primeira-Secretaria, com as obras extraordinárias que 
fez na Casa - o Arquivo, a Biblioteca, o Serviço Médico, o edifício das Co~ 
missões, que serâ inaugurado dentro de três a quatro meses -, seria de alta 
conveniência que se nomeasse uma Comissão para reestudar o Regimento In
terno, mas reestudar comunicando ao senador que aquilo que está escrito 
aqui ê para ser obedecido. 

Vemos aí as comunicações, a que não têm acesso a elas o aparte, e o se
nador aparteia e, num discurso paralelo, fala mais do que aquele que estava 
fazendo a comunicação. 

Quando, Sr. Presidente, o Regimento está. desrespeitado, nós, pequenini
nhos, estamos valendo nada, porque os grandes fazem o que querem, o Regi~ 
mente são eles, e eles fazem o que querem fazer, falam o temp_o que querem, 
desrespeitam o que querem e agem da maneira como querem, a começar pe
los líderes. Os líderes exercem uma ditadura aqui den_tro. Quando tínhamos 
dois partidos, ainda havia tempo para se falar. Mas, hoje, com cinco partidos 
e os líderes se revezando aqui dentro, não hã tempo para mais ninguém. Só os 
líderes têm voz; nós não temos vez, porque os líderes é quem falam. 

Assim, Sr. Presidente, estou de acordo. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) -Quero hipotecar a minha intei
ra solidariedade ao pronunciamento de V. Ex•, porque acho que essa modifi
cação é até insignificante, té:rido em vista os argumentos que V. Ex' usa, de 
que se viola, constantemente, diuturnamente, o Regimento Interno, nesta ca. 
sa. Eu estava ouvindo, hã poucos instantes, o nobre Senador Itamar Franco 
lembrando que recebeu aqui, outro dia, a visita do eX-Senador Otto Cirilo 
Lehmann, de São Paulo, e que s·. Ex' não pôde entrar, tendo que ser atendido 
Iá fora. Aliás, devo lembrar que isto ê uma praxe respeitada nas Câmaras 
Municipais do Estado de São Paulo, pelo menos, porque cada Estado tem a 
sua legislação em torno desse assunto. Mas em São Paulo, pelo menos, nas 
Câm.aras Municipais, é norma o ingresso, em plenário, de ex-Vereadores à 
Câmara Municipal. Não tenho certeza absoluta, mas, se não me engano, na 
Assembléia Legislativa de São Paulo, a norma tambêm é esta. De forma que 
V. Ex• tem razão; o projeto do ilustre colega Senador Itamar Franco é proce
dente e merece ser aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte construtivo do 
nobre Senador Orestes Quêrcia. 

Sr. Presidente, todos nós temos reclamações a fazer. No dia em que o 
Regimento for respeitado, todos nós estaremos protegidos; mas, o Regimento 
é violado pelos grandes da Casa e nós, pequenininhos, estamos liquidados; 
somos poeira aqui, neste Plenário. 

Sugiro que uma Comissão, que V. Ex•, do alto da sua magistratura, de· 
signaria, reexaminasse o Regimento e fizesse uma pregação junto aos Senado
res, principalmente junto àqueles que usam e abusam do tempo aqui na Casa. 

Sr. Presidente, há dias, tive minha atenção chamada vârias vezes pela 
Presidência da Casa, para que cumprisse o horário estabelecido pelo Regi
mento~ Argumentei que isto s6 seria possível, se se mandasse vir um desperta
dor, porque eu não podia falar e prestar atenção ao tempo atravês do relógio 
colocado atrás de mim. Não sou bifone, nem partidariamente. 

Então, acho que o Regimento precisa dar uma nova instrução aos Sena
dores. 

Sr. Presidente, no primeiro instante de sessão desta Casa, no ano passa
do, levantei uma questão de ordem quanto ao que consagrava nossos traba· 
lhos, que era o Regimento Interno que naquela época estava sem assinatura e 
serri sequer um ato da Mes:t. que o legitimasse: era uma literatura de barbante. 
Era um ato sem legitimidade. 

Passou-se um ano, até que um dia a Mesa resolveu publicar um novo Re
gimento legitimado por um ato seu. Isto foi obra minha! No dia, disseram 
que eu queria derrubar o Senado. Não! Eu queria é que o Regimento Interno, 
que é a Constituição da Casa, tivesse um ato que o legitimasse. Sem isso, não 
é Regimento, é um papel qualquer. 

Pois bem, houve a publicação do Regimento; hoje, o Regimento Interno, 
Sr. Presidente, tem um ato dà Mesa que o legitima, na primeira página. Era o 
que eu desejava. 

No primeiro dia da sessão não havia; hoje, há. Estâ aqui o ato da Mesa. 
A legitimação é esta que está aqui: 

A Mesa do Senado Federal, em atendimento à recomendação 
da Comissão de Constituição e Justiça, contida em seu Parecer n• 
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162, de 1976, faz reeditar o Regimento Interno do Seitado Federal, 
no texto consolidado em 1974, com as alterações decorrentes de Re
soluções posteriormente promulga~as. 

Sala da Comissão Dirctora, em 28 de abril de 1976.- Maga
lhães Pinto, Presidente - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz -
Marcos Freire - Lourival Baptista - Lenoir Vargas - R.uy Carnei
ro. 

Este ato legitima o Regimerito Interno. Pois bem, estã legitimado; mas, 
obedecido ainda não estâ. 

E então, Sr. Presidente, eu que não sou Uder, que não sou Senador de 
grande Estado, apóio essa inovação no Regimento, para que possam entrar 
aqui os ex-Senadores, porque no dia em que um ex-Senador de São Paulo, de 
Minas Gerais, do Rio Grande do Sul quiser entrar aqui, Sr. Presidente, vai 
entrar. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não é Senador de um grande 
Estado, mas é um grande Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Obrigado, Senador. Sou um Sena
dor grande, tenho I metro e 76cm. 

Mas, Sr. Presidente, então, no dia em que um ex-Senador de um grande 
Estado quiser entrar, entra. Agora, no dia em que um ex-Senador do meu Es
tado quiser entrar, vai ficar do lado da parede de vidro; ele não entra. Tenho 
certeza disso, e vou fazer uma experiência, Sr. Presidente, na próxima sema
na. Vou trazer um ex-Senador de um grande Estado e ele vai entrar, e depois 
vou fazer a experiência com um de um pequeno Estado, como o Espírito San
to, e ele não vai entrar. 

Então, Sr. Presidente, isso é a nossa Constituição. Quando ela não ga
rante a um, não garante a ninguêm mais. 

V. Ex• está vendo os protestos nos olhares apenas da Oposição, porque 
do lado de lá, não; no lado de lá, as âguas são tranqUilas eremansosas; no lado 
de cá é que as águas são encapeladas e mal podemos flutuar nesse tumulto das 
águas. A Oposição ê que porecisa pedir direitos e garantias, pois o lado de lá 
faz o direito e faz a garantia. 

Assim, quero dar os meus cumprimentos ao nobre Senador Itamar Flan
co pelo acréscimo de que o ex-Senador tenha acesso ao nosso plenário, a este 
plenário onde tem acesso o maior de todos os Senadores, Sr. Presidente, um 
acesso permanente, diârio, dia e noite, com a sua figura iluminada. Estâ lâ, 
Rui Barboza, no bronze, este ê o magno acesso na Casa; e os outros, que n.ão 
foram tão grandes quanto ele, mas trabalharam e lutaram aqui no Senado, 
que tenham acesso também. 

Hoje, tivemos aqui um ex-Senador, que ilustrou esta Casa, jurista emi
nente, brilhante, nobre Senador por Goiás, Dârio Cardoso. Sentou-se do ou
tro lado, mas ele também já ajudou a carregar o Senado nos ombros. Foi um 
Senador que dignificou o Senado em momentos grandiosos desta Casa e de
via ter acesso aqui ao nosso plenário. 

Assim, nada mais justo do que o projeto do nobre Senador Itamar Fran
co, a quem me associo. 

Sr. Presidente, V. Ex• estâ sendo o restaurador, o reconstrutor, o censo
lidador da Casa. Hoje, temos uma biblioteca com uma instalação magnífica, 
um serviço médico também com uma instalação extraordinária, um arquivo 
magnificamente instalado, e o edificio das Comissões Têcnicas em cons
trução. Tudo obra de V. Ex•, Sr. Presidente, e que por modéstia não quis que 
seu nome figurasse na biblioteca e acedeu a que a biblioteca se inaugurasse 
com nome do Presidente Luiz Viana. 

S. Ex• está a esta hora fazendo uma conferência na Academia de Ciên
cias de Lisboa sobre Camões; o nosso Presidente está lã hoje, e é patrono da 
nossa biblioteca. 

Pois bem, então, sugeriria, Sr. Presidente, que se fizesse uma comissão 
para revisão do nosso Regimento Interno e doutrinamento aos Senadores 
sobre o abuso que temos cometido; desde o primeiro dia é abuso em cima de 
abuso. As forças da Maioria se impõem aqui no plenário, fazendo Regimento 
que querem, falam o tempo que querem, usam o tempo que desejam, entram 
em discussão na hora em que querem; a Oposição, não. Então, tem que ter o 
Regimento para protegê-la. E não a protege totalmente. Só no grito, na briga, 
na luta, no protesto e na contestação que me faz aqui. 

Sr. Presidente, eram estas as pobres e humildes considerações que deseja
va fazer sobre do projeto Itamar Franco. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa recebe com o maior 
respeito as sugestões de V. Ex• e as levarã à primeira reunião da Mesa Direto
ra. Estou certo de que serã designada Comissão. de acordo com as Lide
ranças, para a reforma do Regimento Interno da nossa Casa. 

Continua em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 

Não havefl.do quem queira usar da palavra, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Estâ encerrada. 
O projeto deixa de ser votado por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 12: 

Discussão·, em ·turno único, do Parecer n\1 1.238, de 1979, da Co~ 
missão de Constituição e Justiça, que conclui contrariamente à con
vocação compulsória do G_overna4or do Distrito Federal para pres
tar esclarecimentos -sobre sua administração ao Plenário do Sena
do Federal, objeto da Indicação n9 4, de 1975, do Senador Itamar 
Franco. 

Em discussão o parecer, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir o parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

e; de estranhar este parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Veja 
V. Ex• que fiz a seguinte indicação: 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 247 do Regimento Interno e, de acordo 

com meu pronunciamento feito na sessão do dia 8 do corrente mês 
e, ainda, na conformidade de orientação da Presidência dada naque~ 
la oportunidade, sugiro a Comissão de Constituição e Justiça proce
der estudos no sentido de esclarecer se pode o Governador do Dis
trito Federal ser convocado para prestar esclarecimentos sobre sua 
administração ao Plenârio do Senado Federal, ou, se for o caso, 
formular a correspondente proposição legislativa, tendo em vista o 
que dispõe o § I• do art. 17 da Constituição Federal. 

O parecer do nobre Senador Aderbal Jurema nos confunde, porque 
S. Ex• chega ao ponto de af11111ar o seguinte: 

uNem é cabível, igualmente, a formulação de proposição por 
membro do Senado ou da Câmara, ou por Comissões de quaisquer 
das Casas, no sentido de estabelecer a convocação compulsória do 
Governador do Distrito Federal." 

De princípio, estranhamos, Sr. Presidente, a colocação desse parâgrafo 
pelo Relator, o Senador Aderbal Jurema. S. Ex• vai mais além: 

"Analisada atentamente a questão, à luz da Constituição, da 
Lei de Organização Administrativa do Distrito Federal e do Regi
mento Interno do Distrito Federal, conclui-se que descabe convo
cação compulsória do Governador do Distrito Federal ao Plenário 
do Senado Federal para prestar esclarecimentos sobre sua adminis
tração." 

E aqui, Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa. É o próprio Relator 
quem lembra: 

.. A Constitu1ção prevê, ao lado do comparecimento espontâ
neo, a pedido (art. 38, § 19), a convocação compulsória apenas dos 
Ministros de Estado, sob pena de crime de responsasbilidade, no 
caso de não comparecimento injustificado perante a Câmara dos 
Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas Comissões." 

Sr. Presidente, é interessante por demais esse parecer. Nós podemõs con
vocar um Ministro de Estado, podemos inclusive, julgar o Presidente da Re
pública nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado também nos 
crimes da mesma nã.tureza, conexo com aqueles; podemos processar e julgar 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da Repúbli
ca nos crimes de responsabilidade, podemos aprovar o Governador do Distri
to Federal, mas não podemos convocar S. Ex• É preciso que se diga aqui que 
não estou colocando o problema individualizando o atual Governador; estou 
colocando o Governador do Distrito Federal, seja ele quem for, que estã isen
to não só de ser julgado pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, 
mas não pode sequer ser convocado. 

Vc;ja, Sr. Presidente, que dou um exemplo prâtico, que pode acontecer daqui 
a alguns dias na Comissão do Distrito Federal. A Comissão entendeu, 
hoje, de convocar- de convidar, porque nem convocar pode; tambêm o Se
cretãrio do Governo do Distrito Federal não pode ser convocado, S. Ex• tem 
que Ser, sempre, convidado, S. Ex• pode aceitar ou pode não aceitar esse con
vite- a Comissão do Distrito Federal vai convidar o Secretário de Serviços 
Públicos para prestar informaçÕes sobre uma operação realizada entre a 
CAESB e a SKOL. A CAESB resolveu perdoar uma dívida de abastecimento 
d'água da SKOL, segundo os jornais, uma dívida de apenas- agora o ape--
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nas é nosso - 20 milhões de cruzeiros, quando nós sabemos que o pequeno 
contribuinte do DistrítO Federal, se -não pagar, tem a s~a ~gua _ corta4a. 

Pois bem, o Sr. Secretário vai prestar informações à Comissão do Distri
to Federal. E observem os Srs. Senadores: digamos que as informações pres
tadas pelo Secretãrio de Serviços Públicos nâo sejam __ suficientes para nós, 
Senadores da Comissão do DiStrito Federal, que precisaremos então convo
car o Governador do Distrito Federal para que S. Ex• esclareça essa momen
tosa questão. Não podemos corivocar o Governador do Distrito Federal. Po
demos. quando muito, solicitar, através de um convite, que S. Ex' compareça 
à Comissão do DiStrito Federal ou ao Plenário do Senado para prestar os de
vidos escl;::recimentos. 

Portanto, Sr. Presidente, eu me permitiria, inclusive, sugerir a V. Ex• que 
a matéria voltasse a Comissão de ConstituiçãO e Justiça, porque não é possí
vel que ela, através do Senador Aderbal Jurema, diga que não é cabível for
mulação de proposição por membros do Senado ou da Cãmara, ou porCo
missão de qua!quer das Casas. Aqui jã há um engano do nobre Senador 
Aderbal Jurema: se nós pretendêssemos, por exemplo, através de uma emen
da constitucional, dizer que o Governador pode ser c61IVocado e essa_ emenda 
fosse aprovada, ele seria convocado. estaria na Constittiíção. Mas, o impor
tante é chamar a atenção da Casa para a situação peCuliar que tem o Gover
nador do Distrito Federal que não pode ser convocado, só pode ser convida
do, nem seq~er pode ser julgado pelo Senado Federal, Casa que acolhe ou 
não a indicação de Su:1 Excelência o Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha fi:da- nesta tarde tem o objetivo, 
mais uma vez, de alertar o Senado Federal, quando se fala nas prerrogativas 
do Legislativo. Quando nós defendemos uma maior fiscalização pelo Legisla
tivo, estamos impedidos de convocar o Governador que nós aprovamos. 

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

O SR. ITAMAJ! FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer, Senador. 

O Sr. Fronco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• tem razão ao estranhar 
esta conclusão muito radicai do parecer. Há, inegavelmente, uma lacuna no 
texto constitucional que não prevê expressamente essa convocação. Mas, nós 
sabemos que a letra expressa é apenas uma das fontes do Direito. O direito 
tem que ser interpretado. A própria lei diz que ela é interpretada levando em 
conta a analogia, p_dncíoios gerais do Díreit.o, jui-isprudência, costume e, aci
ma de tuCo, o bem senso. Ota, em apoio à argumentaçãO de V. Ex•, mencio
no o art. 38, § 29 da Constituição Federal, onde se declara: 

.. Os Ministros de EStado, a seu pedido, poderão comparecer 
perante as comissões ou o plenário de qualquer das Casas do Con
gresso Nacional e discutir projetas relacionados Com o Ministério 
sob sua direção." 

Trata-se aí de comparecimento esporitâneo, quando ele julga oportuna 
ou necessãr-ia a sua presença para o esclarecimento. Cabe então a pergunta: se 
o Governador do DistritO F'ederal quiser compareOOr pessoalmente ao Con
gresso Naclonal para prestar esclarecimentos sobre matéria ligada ao Distrito 
Federal, que nJ.o se inclui na competência de nenhum dos outros Ministêrios, 
pode ou não fazê-lo? Parece-me evidente que pode. Ninguêm negaria ao Go
vernador do Distrito Federal o direito de comparecer pessoalmente.e prestar 
os esclarecimentos que julgar necessários para o exame e decisão de mat~ria 
sobre o Distrito Federal. Não tenho dúvida de que esta seria a solução aplau
dida por todos. Ora, se ele pode comparecer pessoalmente para esses esclare
cimentos, por que não pode o Senado Federal, por sua maioria, pedir o com
parecimento para obter o mesmo esclarecimento? Trata-se de um argumento 
analógiCo. É claro que, de acordo com a letra fria da lei, não hã essa prerroga
tiva, não a temos estabelecida exprCssanlente. Mas as prerr~gativas expressas 
são apenas uma parte das prerrogativas do CongressO. Sabeinos que os uso~ e 
costumes, inclusive em Direito Parlamentar, têm uma importância enorme. A 
Inglaterra, que é a pátria dos parlamentos, tem a imensa maioria das normas 
parlamentares e até constitucionais não escritas; são normas costumeiras. ela
boradas pelo bom senso. De modo que cabe, aqui, ao Congresso, exercer essa 
atividade elaboradora do Direito, através de uma interpretação mais consen
tânea com a realidade. Lembro para concluir, e em abono à tese de V. Ex•. a 
tese de um grande jurista reCentemente falecido Recasens Siches. Ele diza: .. ,A 
lógica do Direito não é a lógica -do racional, da dedução geométrica e mate
mática, a lógica de Direito é a lógica do razoável". ~preciso encontrar aso
lução razoável, e o que V. Ex• propõe é inegavelmente a única solução razoá· 
vel para o caso. E me parece também inquestionável que se o Governador 
quiser comparecer, para prestar esclarecimentos, terá que ser admitida a sua 
presença. Portanto, com maior razão, se o Congresso achar necessârio esse 
esclarecimento, pode e tem, inegavelmente, o direito de faZê-lo. Acho que V. 
Ex' tem razão em pedir a volta da matéria à Comissão de Constituição e Jus-

tiçápara um reexame, em que se aborde esses outros aspectos que V. Ex• tão 
oportunamente focaliza. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)·- Muito obrigado, Sena
dor Franco Montoro; a intervenção de V. Ex• ajuda e completa o meu ra
ciocínio. Hâ pouco V. Ex•, na tribuna, lembrava que mesmo expresso na 
Constituição, ela é desobedecida. E citou V. Ex• o exemplo da prisão do Dr. 
Dalmo Dallari. 

Veja V. Ex•, então, o seguinte: o GOvernador poderá comparecer, se as
sim o desejar, à Comissão do Distrito Federal e ao próprio plenário. Nós fica
mos dependendo da vontade dele, em primeiro lugar; em segundo, ficamos 
dependendo da Comissão eriviar um· convite e esse convite ser aceito ou não. 
O que o Senado não pode ê permitir, como diz V. Ex• muito bem, essa ausên
cia de definição para üm homem que é aprovado pelo Plenário do Senado; a 
sua indicação depende de aprovação do Senado. E, mais ainda, na argumen
tação que eu usei, nós podemos julgar o Senhor Presidente da República, as~ 
sim como vamos julgar o Governador do Distrito Federal, como vamos con
vocar o Governador do Distrito Federal. 

Razão pela qual, Sr. Presidente, entendo que, talvez, o assunto não possa 
ser de agrado da Maioria desta Casa. Mas continuarei, aqui, a me bater por 
este assunto, atinente ao Distrito Federal, atê que um dia, Sr. Presidente, real
mente tenhamos no Palácio do Planalto um homem que tenha a sensibilidade 
de reconhecer que Brasília, com mais de um milhão--de habitantes, já precisa 
ter a sua representação popular. Não há temor para que Brasília tenha uma 
representação popular escolhida pelos seus habitantes, e não, como acontece 
hoje, que nós, Senadores de outros Estados, que aqui representamos o povo 
na sua regionalidade, tenhamos que vir à tribuna do Senado para defender 
proposições as mais simples de BrasíJia, como problema de um calçamento, 
de uma taxa de ãgua, de es&õto, ou de uma capina em uma superquadr:;a. 

Minha esperança, Sr. Presidente, é exatanlente esta: que um dia, naquele 
Palácio do Plaoalto, possa sentar um Presidente da República que não tema a 
população brasiliense~ e possã. d3r ~ esta população, talvez hoje a sua maior 
reivcndicação, que é dotar esta cidade de uma representação política; não 
aPerlas de uma representação política no Senado Federal ou na Câmara dos 
Deputados, o que não vai resolver, mas uma representação através de uma 
Assembléia Legislativa, que possa pinçar representantes do Plano-Piloto, que 
possa pinçar rePresentantes das cidades-satélites. Af, sím, serâ uma represen
tação completa. Isolada no Senado Federal ou na Cãmara dos Deputados ela 
não resolverá problemas da população brasiliense. 

Portanto, Sr. PreSidente, atê o término do seu mandato, continuarei tra
zendo ao Senado Federal,.quando julgar necessário, os problemas de Brasília, 
sobretudo lembrando ao Senado Federal que ele precisa modificar a Consti
tuição para permitir, pelo menos, a convocação do Governador do Distrito 
Federal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Pudesse e a Mesa atenderia 
a solicitação de V. Ex'- Acontece que o projeto está em fase de discussão e o 
caminho será o requerimento de V. Ex• solíciiando a retirada da Ordem do 
Dia, para que haja reexam.e na Comissão de Constituição e Justiça. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador pelo Amazonas, Evandro Carreira .. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para discutir o parecer. 
Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em abono à tese levantada pelo eminente Senador Itamar Franco. pre
tendo aduzir um princípio geral de Direito, mas consagrado atê nas legis
lações mais rudimentares; é de '"quem pode mais pode menos". Isso é um 
princípio geral. 

Ora, se o Senado da República é quem ratifica a nomeação do Governa
dor, ê quem legaliza, é quem referenda a nomeação do Governa~or do Distri
to Federal, conclui~se, obviamente, que este mesmo cenâcula tem o direito de 
convocá-lo e de julgã-lo. Em verdade, trata-se de um adjetivo; o principal é 
exatamente a nomeação. 

Quein nomeia tem obviamente o direito de convocar, de ouvir de julgar, 
e de interpelar, isso é princípio geral de Direito. 

O Governo deveria inspirar a bancada situacionista para dar curso à essa 
pretensão do ilustre Senador Itamar Franco, desde que é uma vergonha o 
Governador do Distrito Federal, ilum País como o Brasil, tenha toda confi
guração do sátrapa; o que quer dizer é apenas um longa manus, um gestor de 
negócios, do déspota, do tirano. Não se justifica; isto deslustra o Senado da 
República. · 

Permita-me data venia, a Comissão de CoDStituiÇíiO e Justiça, mas ela de~ 
veria corrigir eSse lapso, quando no futuro poderíamos ser mal julgados, pois 
esta decisão, est_e parecer, lamentavelmente, deslustra esta Casa. {Muito 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Continua em discussão o 
parecer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discu· 
tir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o parecer. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tem razão o nobre Senador Itamar FrancO, como tem razão o nobre Se
nador Evandro Carreira.) Nós que desejamos que. todos aqueles que· têm parte 
na gêstão pública sejam submetidos à fiscalização desta Casa. Hã um disposi
tivo constitucional, Sr. Presidente, que estabelece esta regra, mas, a duras pe
nas, nunca se conseguiu regulamentar o dispositivo, porque ele não é auto
executãvel. 

Vejo o gesto que V. Ex• faz, Senador Murilo Badaró, mas o fato é que 
não podemos porque V. Ex•s não o querem. Só por isso. Porque V. Ex• co
manda o bloco dos que não querem. t: o principal- é isso mesmo- é o ca
beça, ê o capitão do grupo que fuzila as nossas disposições e esperanças para 
regulamentar isso. V. Ex• é que ê o capitão. 

Então, Sr. Presidente, têm razão os nobr~ Sçnadores. E vejamos um ar
gumento: o Governador é da livre nomeação do Presidente da República, tal 
como os Ministros de Estado, a mesma coisa. Ambos são demissíveis ad nu
tum ou não? Quer dizer, são nomeados, ad libitum e são demissíveis ad nu tum. 
Enquanto estiverem agradando, permanecem; quando desagradam, vão para 
o olho da rua~ é a palavra. 

Sr. Presidente, diz o nobre Relator, em que nós vimos sempre uma das 
figuras exponenciais da Casa, Adcrbal Jurema, no seu parecer na ,CoQlis.são 
dê Constituição e Justiça, e a Convoco a Casa e o ilustre capitão do corpo de 
fuzilamento das nossas esperanças e das nossas reivindicações para o que diz 
aqui S. Ex•. 

~·ora, os Ministros de Estado são auxiliares do Presidente da 
ReP.,ública (art. 84), nomeãveis e exonerãveis ad nutum pelo Chefe 
do Poder Executivo (art. 81, item VI), enquanto que o Governador 
do Distrito Federal, embora também nomeãvel e ex.onerãvel ad nu
tum pelo Presidente da República, depende, na sua nomeação, de 
aprovação prévia do Senado Federal (art. 42, item III), e é Chefe do 
Poder Executivo de entidade federal sul generis, •• 

O que S. Ex• quer dizer é o seguinte: o -ministro vem aqui, embora seja 
nomeado pelo Presidente da República. Agora, o outro não vem, porque re
cebe a aprovação do Senado. É um argumento difícil de entender. Desculpe
me, mas isso não estã à altura do nobre Senador Aderbal Jure!lla, que tem 
ilustrado o Senado com tantos pareceres brilhantes, fundamentados. 

Outro dia mesmo ouvi um c;:liscurso de S. Ex" a respeito de ... 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Gilberto Freire. A memória está 
falhando. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Já estou velho e a memória está fa
lhando. A memólja de V. Ex• estã viva e palpitante, mas a minh8. jã estã 
claudicando, envolta nas brumas da decadência fisica. 

O Sr. Murilo Badaró (PDl! - MG) - Não apoiado! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Isto para não dizer da decadência 
intelectual... Estou na penumbra ... 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Não apoiado! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, então o Ministro 
pode vir, porque é nomeado e não é aprovado pelo Senado e o outro não 
pode vir porque é nomeado e aprovado pelo Senado. Tira a força, então, dele 
porque se S. Ex• é aprovado por esta Casa fica com menos força do que o Mi
nistro, que não é aprovado, e nos dá mais força para charnã-lo aqui. 

Este é um argumento que, quero crer, não faz justiça à inteligência de 
Aderbal Jurema. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Isto ai vai dar motivo para 
um cronista do futuro, ao perlustrar os anais do Senado, incluir este fato no 
anedotârio do legislativo mundial e serã motivo de chacota para as gerações 
futuras. 

~preciso que corrijamos isso. Não podemos conseguir que um fato des
sa natureza venha deslustrar os nossos anais e que sejamos motivo de chaco
ta, daqui a alguns anos, quando houver uma interpretação dos nossos anais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• tem razão, embora seja um 
pouco veemente na sua crítica. 

Mas, Sr. Presidente, então chegamos ao seguinte paradoxo: porque o 
Governador do Distrito Federal é aprovado pelo Senado Federal, quer dizer, 
então, tir~ a força dele e nos dâ fofça. É. por isso que ele não pode vir. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 
o" SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Estâ aqui no parecer, à página 2, 6• 

linha. 
V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Sr. Senador, permita-me que me 
alon~ue um _pouco, aliás, um. pouco fora do meu estilo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vai começar a rasgar o Regimento. 
Pode fazê-lo. O aparte é de dois minutos, V. Ex• vai fazer um discurso gran
de, mas pode fazê-lo ... 

O Sr. Murilo Badaró- (PDS- MG)- Eu iria falar após V. Ex•, mas 
sou Relator de uma Comissão, que depende, para brir os seus trabalhos, da 
minha presença. Se V. Ex•, então, me faz essa gentileza, eu gostaria de inserir 
no seu discurso ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O Senado ouve V. Ex• com um cer
to prazer, algumas vezes com certo encantamento, atê, mas hoje vamos ouvi
lo por dever. 

O Sr. MuriÍo Badaró (PDS - MG) - Antes de entrar no mérito da 
questão jurídica, quero louvar a peleja do Senador Itamar Franco em torno 
desse problema e de problemas do Distrito Federal. S. -Ex" é, talvez, o maior 
desmentido do seu próprio argumento ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ele é o maior? ... 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - ~ o maior desmentido ao argu
mento que S. Ex~ sempre usa para advogar, por exemplo, uma assembléia le
gislativa para Brasma, porque não hâ ninguém que conseguirá superar o Se
nador Itamar Franco no seu zelo, na sua atenção, na sua exação, com relação 
aos problemas de Brasllia. Faço justiça a S. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sim. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Agora, o problemajuridico ê que 
me parece que deve ser focalizado com atenção. Em tese estâ certo, se o Sena
do aprova, mas o problema é que se há de reformar o texto constitucional. 
Em face à norma escrita- e para usar as velhas fórmulas de que o Senador 
Evandro Carreira é mestre - 60

0 texto frio e marmóreo da lei", não pode. 
Apesar de que o Governador ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - O texto é omisso, não é? 

O Sr. Murilo Bada~ó (PDS - MG) - Não, não é omisso, é que ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Onde diz a Constituição que não 
pode? 

O Sr. Murilo Badar6 (PDS - MG) - ~. pelo seguinte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Onde diz a Constituição Federal 
que não pode? 

O Sr. Murilo Badar6 (PDS - MG) -Senador Dirceu Cardoso, ouça
me só um minuto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Onde diz que não pode? 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- O parecer do Senador Jurema é ir
repreensível, porque não hâ possibilidade, nos termos da Constituição, de se 
convocar governadores de Unidades federativas, ainda que a Unidade federa
tiva chamada Distrito Federal, uma unidade federativa sui generis~ que não 
tem a configuração de um Estado com autonomia, nos termos do art. 18 da 
Constituição ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, pode parar por aí. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - V. Ex• não vai, então, me permi
tir~. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• estâ patinando no mesmo 
argumento. 

O Sr._Murilo Badaró (PDS - MG) -Nobre Sena!for em tese, acho que 
é realmente estranhO que não se possa convocar politicamente. Agora, do 
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ponto de vista do texto constitucional é realmente 'impossrvCl. Resta ao SenB.
dor Itamar Franco, em lugar de uma propositura dessa natureza, pedir à Co
missão de Constituição e Justiça que examine. Essa Comissão não pode defe
rir contra o texto da Constituição. Ora, S. Ex• pode, perfeitamente, redigir 
uma emenda constitucional regulamentando o problema do Distrito Federal, 
de vez que atê a legislação ordinária referente ao Distrito Federal é da compe
tência exclusiva do Presidente da República. São os argumentos de natureza 
jurídica, porque os de natureza política são, realmente, até encantadores. Hâ, 
por exemplo, necessidade de uma assembléia. E V. Ex• há de considerar, tam
bém, que jamais houve desinteresse de o Governador aqui comparecer, quan
do convocado pela Comissão, isso é verdade. S. Ex• se apresenta na Comis
são, se coloca à disposição da Comissão, como também os seus auxiliares. De 
maneira que o problema é colocado nestes termos e não com a dureza com 
que o colocou o nobre Senador Evandro Carreira, porque o problema é o tex
to da Lei; se nós conseguirmos reformar a Constituição, então, não haverá o 
que questionar de agora em diante. Agradeço a V. Ex•, com o meu Pedido de 
desculpas por ter entrado tão longamente no seu discurso. A Casa não o ouve 
por dever a Casa o ouve sempre com prazer, com encantamento, porque V. 
Ex• é desses Senadores que se incorporaram não s6 nos anais, mas à história 
do Parlamento brasileiro, como dos mais zelosos representante~ do povo, na 
história do Parlamento brasileiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador, quero crer que V. 
Ex• patinou no mesmo deslizamento jurídico. do Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça, porque, se nós podemos fazer o mâximo, podemos fa~ 
zer o mais, podemos fazer o menos. 

O Sr. Murilo Badar6 (PDS - MG) - De acordo com a Constituição, 
não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não, espera, agora V. Ex• não me 
pediu aparte, não entre não, porque não dou, agora não. 

Sr. Presidente, se nós podemos fazer o mâximo, se o Senado pode con
sentir que seja nomeado quem ele quiser, se o Senado não consentir, não 
aprovar, não ê nomeado ninguém, então, podemos fazer o máximo, podemos 
aprovar ou homologar quem o Senado desejar para Governador do Distrito 
Federal; podemos fazer o máximo, então, pode ser A, B, C ou D, quem nós 
quisermos nós podemos aprovar. Então, como não podemos convocar esse 
homem, Sr. Presidente? E o argumento é este, se o Senado aprova, então ele 
não pode vir. Ora, esse é um argumento, desculpe o nosso Senador Murilo 
Badaró que tem uma larga tradição jurídica na vida brasileira, neto que foi de 
Deputado Federal por Minas Gerais, filho de um Deputado que chegou a 
Ministro da Justiça, e ele próprio candidato em potencial ao Governo de Mi
nas Gerais e a Ministro também, quero crer que cometeu esse deslize jurídico. 
Nós podemos fazer o máximo, quer dizer, aprovar ou não o Governador do 
Distrito Federal, seja ele A, B ou C; seja quem for nós podemos aprovar ou 
recusar essa nomeação, e ele não será nomeado. Então, se é por isso que não 
podemos convocá-lo, pior ainda ... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - !! a lógica do sãtrapa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)-Então, Sr. Presidente, fica pior ain
da ser este o motivo de não podemos convocé..lo. 

Desculpe o nobre Senador Murilo Badaró, mas S. EX•, hoje, não está 
num dia de gala, é um dia infeliz, as notícias de Minas GeraiS hoje não são 
boas, eu sei, ele está um pouco atormentado pelos problemas de Minas eco
meteu ... 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - É compreensível. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) ...,- ... É compreensível, e nós o descul
pamos. Mas, S. Ex• não tem o direito de dizer aqui heresia. f: neto de um ho
mem ilustre de Minas Gerais, representante na Câmara antiga, filho de um 
homem que foi Deputado e Ministro da Justiça, seu pai, a quem conheci e 
rendi a mais larga expressão da minha admiração, Francisco Badaró. Não 
tem, portanto, o direito de dizer tolices. Desculpe-me! 

Veja bem, Sr. Presidente, onde nos colocamos. Nobre Senador Luiz Ca
valcante, V. Ex• que é o único varão neste deserto 'do PDS, qual a palmeira 
altaneira que domina os topos da floresta espessa, é V .. Ex• 

Então, Sr. Presidente, o Senado só aprova o Governador, não tem o di
reito de convocá-lo. Mas dizer que por causa disso é que não temos o direito, 
isso é tripudiar sobre o direito de interpretação. Esse é o meu pensamento. 
Estou de acordo com os dois ilustres Senadores que me antecederam. Quando 
se fala em prerrogativas, Sr. Presidente, vamos ver que prerrogativas é: no
mear mais funcionários, viajar para o exterior à hora que quer- isto são as 
prerrogativas que estão reivindicando os Presidentes das Casas de cá e de lá, 
daqui e de lã - as prerrogativas são essas; viajar a hora que desejar, para 
onde desejar e com o destino que desejar; nomear e ser eleito todo ano. Isso 

que é importantíssimo: ser eleito todo ano, porque o de lã e o de cá querem 
continuar presidentes da Câmara e do Senado. Essa é que é a prerrogativa. 
Mas, de prerrogativa mesmo ... 

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

O SR. DIRCEU. CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Meu eminente colega, sem ser um 
matemático e, menos ainda, um fulgurante matemático, tenho muito mais 
amor pelos números do que pelas leis, pelas questões jurídicas e de interpre
tação da Constituição. Nisto solf~uase umjejuno. Mas. à falta desses conhe
cimentos, procuro ver sempre as COl!iS do pdnto ,çie vista da moral. Na Escola 
Militar do Realengo, quando aluno, ntJ: . .prim.'etro ànO, tínhamos uma cadeira 
de-rudimentos de Direito. Esqueci-me de quas~. todos os ensinamentos que 
me foram transmitidos, menos Um. Dizia o ÍtleU ~rofessor, Capitão A'Írton 
Lobo, que o Direito e a Moral estavam compreet!C1\,dQa, em dois círculos con
cêntricos, sendo o da Moral o círculo de raio nihíi'r~ :t;n,'tão, só podia: uma 
questão ter amparo no Direito se fosse Moral. Ma5.'~av.í'a 1c0i.,Sas da Moral que 
não estavam compreendidas no círculo do Direito. p~~ ~htão acostumei
me a considerar um problema de Direito aquele que fosSe também um proble
ma Moral. A meu ver, pelos aspectos morais, não há por qúe 'o Sr. Governa
dor do Distrito Federal possa escapar a uma convocação deste Plenário. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Esta a minha valiosa interpre
tação. Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador Luiz Cavalcante, 
V. Ex• nunca me decepcionou, ou melhor, sempre tem sido um estímulo ao 
enaltecimento do trabalho do Senado. Por essa razão, nobre Senador,- e jâ 
o confessei, aqui, quando a Casa era presidida pelo Presidente Luiz Viana
votei para Presidente da Casa em V. Ex• Não foi para o atual Presidente. V a
tei em V. Ex• para Presidente da Casa. E todas as vezes que V. Ex• vem à dis
cussão traz no laudo um grande respaldo que nos coloca bem e melhor ainda 
o Senado Federal. Assim, Sr. Presidente, com estas considerações digo que 
estou de acordo, perfeitamente de acordo. E essas prerrogativas de que falam 
e reivindicam, Sr. Presidente, jâ estão sendo motivo de discussões e estremeci
mentos entre a Mesa de lá e a de cã, essas prerrogativas precisam ser melhor 
examinadas e estudadas aqui, pelas duas Casas. Porque o que está havendo é 
que querem mais privilégios, ao invés de prerrogativas. Isto aqui é uma prer
rogativa nossa, a de fis.calizar, o poder de fiscalizar, mas, infelizmente o pen
samento aí do PDS não corporifica esse desejo. 

Sr. Presidente, este é o meu pensamento: sou favorável à convocação do 
Sr. Governador, porque ele é aprovado pelo Senado Federal. Ora, se pode
mos fazer o máximo, então, podemos fazer o mínimo; convocâ-lo para pres
tar informações do andamento da sua gestão administrativa. (Muito bem!) 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir o parecer. 

O" SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lãzaro Barboza. · 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Para discutir o parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estava eu no meu gabinete e tive a atenção despertada para as discussões 
que se travam, nesta tarde, a respeito da propositura do eminente Senador 
por Minas Gerais, Itamar Franco, sobre armar o Senado Federal de con
dições para convocar aqui, quando necessário e justificável, o Sr. Governador 
do Distrito Federal. 

Encontro-me, Sr. Presidente, como é do conhecimento de V. Ex• e da 
Casa, na presidência eventual da Comissão do Distrito Federal, jã que dela 
sou vice-Presidente e estou·substituindo o eminente Senador Jessé Freire que 
se encontra no exterior em tratamento de saúde. E Sr. Presidente, em adita~ 
mento às considerações judiciosas aqui tecidas pelos nobres Senadores da 
Oposição que já usaram da palavra, queria apenas dizer que é incompreensí
vel que o Senado, tendo como tem o privilégio e o dever de legislar para o 
Distrito Federal, suprindo e suprindo mal, porque não é possível exigir que 
um Senador da República preso aos problemas maiores do Pais e do Seu Es
tado, conheça as peculiaridades dos problemas de Brasllia, suprindo c por 
isso suprindo mal uma representação própria desta magnífica cidade, Sr. Pre
sidente, cujo um milhão e meio de habitantes teve reduzido enormemente o. 
seu direito de cidadania porque se inscreve para eleitor para nada, porque são 
impedidos de votar. , 

Eu não posso compreender como o Senado da República pode rã se de
sincumbir bem do Seu dever e do seu compronlisso de suprir a ausência de um 
órgão legislativo próprio para Brasflia, quando se nega, através da Maioria 
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com assento nesta Casa, a reconhecer o que, a meu ver não é apenas um direi
to mas até um dever do Senado, em convocar aqui, ao Plenârio, ou à Comis
são do Distrito Federal, quando necessãrio, o Sr. Governador do Distrito Fe-
deral. 

Eu não creiO sequer que isto seja uma prerrogativa; acho que não chega a 
ser prerrogativa porque é um dever do Poder Legislativo fiscalizar o Poder 
Executivo. 

Quantas e quantas vçzes problemas da maior magnitude, problemas que 
afligem de perto a população do Distrito Federal, deixam de receber 'o trata
mento adequado por falta de um Pode.r Legislativo que tenha condições de 
ser, efetivamente, a caixa ~e ressonância, o pulmão e a voz do povo, sem voz 
de Brasília. 

O eminente Senador pelas Alagoas, Luiz Cavalcante, lembrando aqui a 
sua condição de profission~l das armas e de jejUno em matéria de Direito, 
lembrava que teve ainda no 'seu tempo de Escola Militar um professor que lhe 
mostrava o que era o Direito, risaiido aquela fórmula que todos os bacharéis 
conhecem muito bem dos dois tipos: da Moral e do Direito. E é baseado nes
sa mesma fórmula, Senador Luiz Cavalcante, que podemos dizer que o Direi
to outra coisa não é senão a moral codificada. E não vejo em qualquer dispo
sitivo constitucionãl nenhuma norma clara ou mesmo que deixe a deduzir, de 
forma implícita ou explícita, que o GovernB.doi'- do Distrito Federal não po .. 
derã ser convocado a estar presente no Senado. 

Ele, se é nomeado pelo Senhor Presidente da República, tem que merecer 
os votos desta Casa. Se esta Casa -tem uma -Comissão específica para cuidar 
dos problemas do Distrito Federal, se esta Casa tem a obrigação maior de le
gislar para esse povo brasiliense, como não armar o Senado de condições pa
ra, quando necessário, convocar o Sr. Governador do Distrito -Federal para 
prestar esclarecimentos sobre coisas da sua administração? 

Sr. Presidente, ontem eu ouvia embevecido o discurso que proferia, desta 
tribuna, o eminente Líder do Partido Popular, Sr. Gilvan Rocha, quando S. 
Ex• mostrava as grandes vantagens do regime de gabinete sobre esta coisa, 
este regime que praticarriós, este presidencialismo suicida. E eu me lembrava 
de quão magníficas, Sr. Presidente, deveriam ser as sessões do Senado e da 
Câmara dos Deputados, ao tempo do regime de gabinete, no império, quan
do os Miriistros de Estado e até mesmo o Chefe de Governo ou o Primeiro
Ministro, tinham que travar debates duros da tribuna deste Senado, com os 
Srs. Senadores, ou na outra Casa do Congresso Nacional, prestando contas 
diretas dos atos de Governo à Nação, porque falavam para o Congresso, que 
era eleito pelo povo e representava a Nação. 

O iSolamento dos chefes de Poder Executívo neste regime suicida que 
praticamos, sem dúvida alguma não contribui, de forma alguma, para o bom 
andamento dos negócios públicos. Mas, enquanto ainda estamos nesta estra
da, que teimamos em partilhar desde que se proclamou a República, que pelo 
menos, Sr, Presidente e Srs. Senadores, esta e a outra Casa do Congresso pos
sam exercer, não apenas o direito, Sr. Presidente, mas o dever de ser o órgão 
fiscalizador dos poderes executivos. Porque é o Poder Executivo que arrecada 
o dinheiro; é o Poder Executivo que tem a caneta a nomear e a demitir; é o 
Poder ExecutivO- qtie -planeja e executa obras públicas. 

Quantas concorrências monstruosas, quantas obras faraônicas são cons
truídas neste País, sem que o Congresso Nacional lhes saiba os custos pelo 
menos, e nem mesmo de onde vêm os recursos? t penoso para nós ter quere
conhecer essas limitações, e não posso compreender, Sr. Presidente, que a 
maioria nesta Casa se negue a concordar em que o Governador do Distrito 
Federal, autoridade demissível ad nutum, e nomeada com apoio e o voto desta 
Casa, não possa· aqui comparecer para falar sobre as coisas da sua adminis
tração~ 

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

O SR. LÁZARO B~RBOZA (PMDB- GO)- Com o maior prazer. 
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eu já confessei ao eminente cole-

ga- e V. Ex• se referiu- que eu construí meu próprio- edifício do Direito à 
base daquela lição que recebi dos círculos concêntricos. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Que é uma das mais sâ
bias, einiriente Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente colega, a V. Ex•, que é 
advogado, não deve escapar o que para mim foi uma terrível decepção, ao sa
ber, po:J;; ilustre advogado. meu amigo, que, hoje. no Direito moderno, os 
círculos da Moral e do Direito não são mais concêntricos, mas apenas secan
tes. Isto para mim foi uma verdadeira tragédia, porque anulou todo o meu ar
cabouço jurídico. Este novo entendimento, dos círculos secantes, é, sem dúvi
da alguma, a vitória do programatismo pregado por William James sobre a 
rígida moral instituída por Kant. Para mim foi uma terrível decepção. repito. 
Mas, continuo. pessoalmente, fazendo um enorme esforço para que eu pró
prio fique contido no círculo da Moral. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Sou eu quem agradeço 
a V. ,Ex•, •nobre Senador Luiz Cavalcante. E em resposta ao seu aparte, gos
taria apenas de dizer que, na verdade, estã havendo uma crise dos Direitos. ao 
mesmo. tempo em que há, pelo mundo afora, uma crise de justiça, porque os 
princípios do direito. da moral, da razão e da justiça, eles nada têm de obscu
ros, pois todas as religiões os anunciam e estão impregnados na consciência 
do homem, do berço à sepultura. Lamentavelmente hâ os desvios, lamenta
velmente há os descaminhos, lamentavelmente, em muitas partes do mundo, 
o Direito não encontra aquela luz que alumia e fica perdido nas brumas da es
curidão. 

sf. Presidente, tenho a honra de integrar a Comissão de ConstitUição e 
Justiça da Casa, e não me fiz presente na reunião em que o nobre Sr. Relator 
exarou parecer Contrário a esta medida. Se lã estivesse, votaria em desacordo 
porque, embora respeitando o nobre Senador Aderbal Jurema, uma cultura 
jurídica das mais lúCidas, eu não poderia concordar, modesto bacharel e obs
curo advogado que sou, com os conceitos enunciados por S. Ex•, a fim de se
pultar a pretensão mais do que legítima, mais do que justa, mais do que ne
cessâria de fazer vir a esta Casa, tantas e quantas vezes pudessem ser neces
sãrios; o Governador de Brasília, que em nada diminuiria sua autoridade em 
aqui comparecendo, em aqui discutindo os problemas do Distrito Federal. 
(Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, requerimento 
cuja leitura serã feita pelo Sr. 1'?-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 140, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea .. b", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Parecer n• 1.238, de 1979, a fim de que seja enca
minhado ao reexarne da Comissão de_ Constituição e Justiça. 

Saia das Sessões, 8 de maio de 1980. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em razão da falta de núme· 
ro para deliberação, a votação do requerimento lido fica adiada para a próxi
ma sessão, ficando sobrestada a discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 13: 

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senàdo n9 
209, de 1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei n• 1.060, 
de 5 de fevereiro de i 950, que "estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, e, no- mêrito, favorável; e 
-de Finailças, favorável, com Emenda n9 1-CF que apresenta. 

Em discussão o projeto e a emenda a ele oferecida, em primeíto turno. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada. ficando avo~ 
tação adiada para a próxima sessão ordinâria, em virtude da falta de quorum 
para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 14: 

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n9 
221, de 1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fis
calização das entidades paraestatais vinculadas à União pelo Con· 
gresso Nacional, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
---:- de Constituíçilo e Justiça - 19 pronunciamento: pela consti~ 

tucionalidade, juridicidade e favorâvel quanto ao mérito; 29 pronun
ciamento: (reexame solicitado pela Comissão de Finanças)- aceitan~ 
do a conclusão daquela Comissão de que o Projeto não é de Lei 
Complementar; e 

- de Finanças, favorãvel. 

Antes de submeter a matéria ao Plenário cabe à Presidência esclarecer 
que o projeto em exame, de autoria do Senador Roberto Saturnino, foi apre
sentado como sendo de lei complementar. A Comissão de Finanças, entretan
to, ~m seu Parecer de n9 45, de 1980, considerou a matéria como objeto de lei 
ordinária, com o que concordou a Comissão de Constituição e Justiça, inclu
sive com a apresentação de duas emendas visando retirar da proposição o ter~ 
mo Complementar. 

Assim sendo, não havendo objeção do Plenârio, a Presidência irã colocar 
em discussão o projeto, em primeiro turno, obedecendo o rito normal de pro
posição ordinâria, dispensada à votação das emendas da Comissão de Consti
tuição e Justiça, constantes do seu Parecer n9 46, de 1980. 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nen:ii.um dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

d;scussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinâria, por 

falta de número em plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 15: 

Discussão, em Primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
326, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
art. 519 do vigente Código Civil (Lei n•·3".071, de I• de janeiro de 
1916), tendo . 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela· constitucionalidade, juridici-. 

dade e, no mêrito, favor~vel. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

,por falta de quornm. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho muitas vezes ocupado esta tribuna, para criticar a ação do Partido 
Oficial, no sentido de que esse Partido é mero homologador das decisões go
vernamentais, sejam elaS institucionais, sociai~ ou econômicas; o Patãêi.O dO 
Planalto decide, e depois de decidir, vem para câ c o Partido dã a decisão fi
nal. Foi assim com a ARENA e tem sido assim com o PDS. 

Chamava eu a atenção de que o novó P~dg, que apres~t~va um pro
grama aberto à democracia, inclusivecot'Q.~a\guns cunhos·sociais, que o Presi
dente da República fazia questão de d~r que era o primeiro Pariido qÚe ele 
aSsinava com 3.Iegria, porque o anterior ele tinha feito por obrigação, chàma
va eu a atenção, e recém-organizado o Partido, ele já se comprometia a ser se
guidor do anterior, pois na Emenda Lobão, emenda que Senadores e Deputa
dos da ARENA tinham assinado e se comprometido apoiar, um princípio 
que era do Programa do Partido, a eleição direta, o Palácio do Planalto deu a 
ordem, e o PDS cumpriu com Deputados votando contra suas assinaturas, 
sem ao menos haver uma reunião da Bancada, na qual Senadores e Deputa
dos pudessem dizer que aceitavam a sugestão do Go.verno em receber o novo 
projeto que era apresentado ao Congresso N acionctl, 'por iniciativa do Poder 
Executivo. Rejeitando aqui, para aprovar lã adia~te. 

Os 'jornais de hoje, dão a noticia de uma decisão da Bancada do PDS 
nesta Casa, decisão histórica porque inédita. O Ministro da Justiçaja havia 
afirmado: .....:.: o problema' das eJeições mu-nicipais é u~ probl~ma,que ficará 
com o Congresso. O Executivo não tem absolutamente nada a ver com isso. 
A palavra final está com o Congresso Nacional". 

E se a palavra final estâ com o Congresso Nacional, é óbvio que a pala
vra final está com o Partido que é majoritário, porque se ele tem maioria na 
Câmara e no Senado, quem vai dar a palavra final senão a Maioria? Ne'ssa 
situação, o Ministro da Justiça coloca um 6 'CaValo de Tróia" dentro do. Con
gresso, na Bancada do PDS. Uma medida como essa, uma decisão como essa 
entregue ao Congresso Nacional, a Bancada do Senado se reúne ontem e 
toma a decisão histórica. Pela primeira vez a Bancada é que decide. Afinal de 
contas, o Ministro da Justiça disse que competia ao Congresso; afinal de con
tas o PDS tem maioria no Senado, é autónomo, reuniu-se e tomou a histórica 
decisão a favor da prorrogação. A Bancada do PDS vota pela prorrogação do 
mandato dos prefeitos e vereadores; a Bancada do PDS não aceita nenhuma 
das propostas da Oposição, no sentido de garantir a efetivação do pleito ain· 
da este ano. Como a Bancada do PDS é maioria tranqUila no Senado, mas 
não o é na Câmara, porque a unanimidade que tem ou que teria, ou a esma
gadora maioria do PDS, que lhe dá tranqUilidade no Senado, não se repete na 
Câmara porque a Imprensa anUncia que deputados da ARENA não aceitam 
a tese da prorrogação, o ilustre Uder Jarbas Passarinho anuncia à Imprensa 
qual a solução. 

Aliás, o ilustre Líder J arbas Passarinho tinha afirmado à Imprensa que 
qualquer decisão só seria tomada depois do dia 15 de maio, que ê a data fatal 
número um para as eleições de 15 de novembro. Só pode ser candidato quem 
est_iver inscrito 6 meses a-ntes e se até o dia IS de maio esta Casa, o Congresso 
Nacional, não prorrogar os prazos de inscrição partidária, de filiação parti
dária, é evidente que é um prazo que impede que, daí por diante, o Tribunal 
possa agir em função de organizar as eleições, se· n~o houver uma medida por 
parte desta Casa. .. · · 

Pois apesar do pronunciamento do Líder, de que qualquer medida só 
aconteceria depois do dia 15 de maio, a reunião foi efetivada, e a Bancada de
cidiu. 

i! verdade que, segunda-feira, houve uma reunião do Conselho Politico 
do Governo: Presidente da República, Chefe da Casa Civil, Ministro da Jus
tiçél, Líder na Câmara, Líder no Senado. A Imprensa toda noticiou que a reu
nião era no sentido de tomar uma posição com relação às eleições de 1 S de 
novembro. No dia seguinte, a Imprensa toda noticiou que não foi tomada ne
'nhurna decisão. Mas, é verdade que, coincidentemente, feúne-se' a 'sanc8.da 
do Senado do PDS, c a Bancada toma a decisão. 

Ora, Sr. Presidente, a medida antipãtica de prorrogar as eleições, esta o 
Governo deixou para a- suas Bancada· e a sua Bancada no Senado da Re
ppblica. Esta é que vai adotar a medida de defender intransigentemente a 
pl-orrogação das ~leições. Mas, como não tem maioria na Câmara dos Depu
tados, diz o Líder iarbas Passarinbo: "Nós não votaq:l.(>s ncnhu111a propo
sição da Oposição."- Informam os jornais de hoje.- "Votamos a prorro
gação." 

Continua o Líder: 
uMas, nós não temos garantia de maioria na Câmara dos Deputados.'' 
- uEntão, o que pode acontecer?" 
- uou se vota a prorrogação e as eleições são prorrogadas para 1982, 

ou"- ameaça S. Ex•- unós teremos a ftgu.ra da intervenção, porque em ja
neiro do ano que vem, terminado o mandatQ dos atuais prefeitos e vereadores 
e, terminado o mandato, não tendo sido realizadas as eleições nem efetuada a 
prorrogação, a solução será o Presidente da República e os governadores no
mearem cerca de 4 mil prefeitos." 

A imprensa especulou: "Mas os Vereadores da ARENA ficarão revolta
dos com isto. "•E a imprensa já está a noticiar: 

uMas, se criará uma espécie de Conselho de Administração, a set no
meado por parte dos govelnos estaduais." 

Ora, Sr. Presidente, lembro de pronunciamento da Oposição, quando se 
extinguiram Os Partidos políticos. Lembro-me de pronunciamento meu, in
clusive, no Congresso Nacional, no encaminhamento da votação. 

Eu dizia: 

.. Leia-se, aqui, prorrogaç~o das eleições de 1980, porque este 
projeto é um projeto que traz, no seu bojo, a perspectiva, ou mais do 
que a perspectiva, a certeza do Governo de querer prorrogar as 
eleições de 1980. 

A realidade aí está, pela palavra do Governo. Quando o Ministro da Jus
tiça perguntou o que o Congresso Nacional decidia, os Partidos de Oposição, 
o PMDB, o PP, o PTB e o PT, pelas suas Lideranças, reuniram-se e discuti
ram; e chegaram a uma conclusão, por unanimidade. Primeiro: a Oposição é 
favorável a que as eleições se realizem este ano. Segundo: são necessárias al
gumas alterações nos prazos, a começar pelo- prazo de filiação, que não pode 
ser dia quinze de maio. Terceiro: é necessârio permitir-se que nos municípios 
onde não se conseguirem organizar diretórios municipais, as comissões provi
sórias possam indicar os candidatos. Quarto: é necessário alterar a Consti
tuição, para acabar com o mandato-tampão, restabelecendo o mandato de 
quatro anos. 

A Oposição, pela sua unanimidade, pelo conjunto de todos os Líderes de 
todos os Partidos foi ao Secretário-Geral do PDS e a ele colocou a posição 
unânime da Oposição. A resposta do Governo, ~té hoje, era uma interro~ 
gação. fl verdade que o PDS rejeitou, depois de por doze dias não dar quornm. 
o pedido de urgência de um Senador do PMDB solicitando a urgência para a 
votação do projeto que permitia às comissões provisórias apreseptar candida
to. É verdade que na Câmara dos Deputados, depois de quinze dias, rejeita
ram o pedido de urgência para um projeto do Deputado Adhemar Santillo, e 
agora, até hoje, estão sem dar quorum para não votarem um projeto idêntico 
do Deputado Carlos Alberto do Rio Grande do Norte. Mas, uma decisão, 
dessa decisão tomamos conhecimento hoje, pela Imprensa; é a decisão da 
Bancada do PDS, no Senado da República. Ela deu o seu grito de indepen
dência, deu seu grito de autonomia, mostrou que as decisões não vêm do Pla
nalto; ela as toma e ela as tomou: prorrogação dos mandatos' dos Prefeitos e 
VereadOres. Um dos argumentos: se não tivéssemos a prorrogação, t~ríamos 
municípios onde onze cidadãos é que escolheriam os candidatos a Prefeitos e 
Vereadores. "Isto é um absurdo, é um escândalo". ~vreríamos Prefeitos e Ve
readores biônicos, teríamos o controle das cúpulas sobre a organização dos 
Partidos, sobre a escolha dos candidatos e isso é absolutamente inadmissíw 
vel". 

É impressionante como os homens da ARENA, que hoje compõem o 
PDS, usam as palavras e os argumentos de acordo com os seus interesses. 

Em primeiro lugar, a tese é a de que quem vai escolher os candidatos são' 
as convenções e os Partidos correrem para organizarem as suas Convenções. 
Temos maio, junho, julho, temos agosto e setembro. Nós, do PMDB, preten
demos, se Deus nos ajudar, atê lã estar com os nossos Diretórios organizados 
e os outros Partidos da Oposição, temos fé que também. O PDS, esse é muito 
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fácil pois a organização ê feita via organização governamental. São as autar
quias, as sociedªd_e_s, de economia mista. etc., que fazem a organização; pode 
ser feita até por telefone. 

Agora, esse mesmo PDS vem com os prurídos de defensor da causa da 
legitimidade do mandato. Nós achamos que essa tese não ê a ideal; nós, quan
do propomos que as comissões proVisórias devam- apresentar candidatos 
onde não exista diret6rio, sabemos que isto não é o ideal, mas é melhor que a 
prorrogação. 

Esses mesmos homens do PDS, a ARENA de ontem, votaram, aqui no 
Congresso Nacional, um projeto de lei alterando a Lei Orgânica dos Partidos, 
na época, porque se o Governador nãp é eleito pelo p_ovo, a ~i Orgânica dos 
Partidos determinava que o Governador deveria ser escolhido numa con
venção partidãria. 

Pois houve um determinado momento em que o Presidente da Repúbli
ca, na nomeação dos Governadores: fiCou cOm medo de uma rebelião da 
ARENA, principalmente no Rio Grande do Sul. E o que fez? Alterou a Lei 
Orgânica dos Partidos. E quem escolheu o candidato a Governador e candi
datos a duas vagas no Senado não foi a convenção. Foi o diretório estadual, 
na época? composto tão-somente de 3 ~ membros. 

Reparem: a Bancada do Governo alterou algo que é tradiçiq!J.al em qual
quer país democrático do mundo; que urna convenção é que escolhe os candi
datos ao Governo e ao Senado, e alterou, dando essa prioridade para os 
membros do diretório, em votação aberta, não seCreta. Em votação aberta. 
Pois, esses membros ilustres do PDS, que são os mesmos da ARENA de on
tem, que tiveram a maior tranqüilidade de darem a trinta e um cidadãos~ num 
voto aberto, a responsabilidade de escolherem o candidato a Governador, 
agora, acham que onze escolherem o candidato a Prefeito é um absurdo. Es-
tão com os pruridos de legalidade, de respeito à vontade do povo. Ora, Sr. 
Presidente, só não vê quem não quer. A chamada abertura trancou, ali, no 
primeiro passo, que ê a realização de eleições. Estamos em plena abertura e, 
mesmo na vigência do AI-2, e mesmo na vigência do AI-5, nunca as eleições 
foram prorrogadas. Tivemos eleições na época marcada. Pois, 'agora, em -ple
na abertura, não querem que as eleições se realizem. 

Com o maior prazer, dou o aparte a V. Ex• 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Meu aparte, nobre Senador Pedro 
Simon, parece~me que perdeu a oportunidade. Era só para um esclarecimen
to. Com a exce(sa vênía de V. Ex.•, uma afirmativa c(ue V. Ex• fez não me pa
rece verdadeira: ê que os diretórios, as comfssões provisórias de nosso Partido 
estão sendo feitas ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Podem ser feitas. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES) -V. Ex• disse que estão sendo feitas. 
O SR. PEDRO S~ON (PMDB - RS) - Podem ser feitas. 
O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Mas, não é verdade. Temos ido a to

dos os municípios do nosso Estado, e tenho notícia de que os Srs. Governa
dores do nosso Partido, que os senhores presidentes das Comissões Provi
sórias Estaduais têm diligenciado de ir de município em município, formando 
o partido de baixo para cima. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Debaixo de quem? Do inan
to do Presidente? 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Não nobre Senador, com o apoio 
popular, porque são eles que, efetivamente, fazem a indicação dos membros 
da Comissão Provisória. Era só essa a retificação que eu queria fazer. O de
mais ê o jus espemiandi. A história registra e nós iremos aguardar os aconteci-
mentos. -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Diz o nobre Senador, com a 
tranqUilidade que o caracteriza, que é o jus esperniandi. Na tranqUilidade da 
maioria dos Senadores eleitos com o voto popular e dos outros indicados pelo 
Planalto, que lhe dão a maioria nesta Casa- porque uma análise muito fria 
pode mostrar que, se tivéssemos eleito pelo povo dois Senadores em vez 'de 
um, o PMDB, nos Estados em que elegeu um, se tivesse eleito dois, a Opo· 
sição teria maioria ni:sta Casa - ê com essa maioria que o PDS vem nos dizer 
que ficamos com o jus esperniandi. Pode ser, fias acho que é um direito de 
protestar de alguém que está com o argumento da lógica e do direito contra o 
argumento da força. V. Ex• vai votar a prorrogação, mas V. Ex'- não tem 
mandato popular para votar a prorrogação. O povo não deu nem a V. Ex•, 
nem a mim, autorização para prorrogar o mandato de ninguém. 

Quando fui eleito, quando percorri o Rio Grande do Sul, buscando o 
mandato para representar o meu Esiado nesta Casa, a Constituição dizia que, 
em 1980, haveria eleições para prefeitos e vereadores. O povo não me deu 
procuração para, em norne dele, prorrogar o mandato dos prefeitos, dos ve
readores, dos gOvernadores, dos deputados, dos senadores, seja lâ de quem 

for. Eu não tenho esse mandato. A rn_im o povo não deu. E, como só recebo 
mandato do povo, acho que o povo é quem deve determinar os meus atas, 
porque tenho mandato popular e só devo cumprir aquilo que estâ no manda
to que a mim foi co"nferido pelo povo, eu não me considero em condições mo
rais e éticas para votar a prorrogação de quem quer que seja. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com prazer. 

O sr: Moacyr-Dilrá (PDS- Es)- V. Ex• afirma que correu o seu Esta
do em busca do seu mandato. Nós tambêm corremos o nosso Estado em bus .. 
ca de nosso ma!!dato._~_ós, corno _V. Ex•, não recebemos delegação de pode .. 
res ... 

o SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Para prorrogar mandatos 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Concordo cm número e gênero, em 
grau não. AchO que o homem vive o momento atual. Quando nos elegemos, 
foi sob os auspicias do Al-5, nós nos elegemos sem termos anistia. E diz José 
Ingeníeros: «A natureza não dã saltos e o processo é lento e gradativo". Por 
isso é que digo a V. Ex• que deveremos aguardar. Não existe uma palavra de
finitiva, como V. Ex• afirma, do Planalto, que vai efetivamente haver prorro
gação. Não li, não vi declaração do Senhor Presidente da República. Desafio 
V. Ex• a dizer se o nosso Líder, aqui,jã veio e disse, daquela tribuna, que va .. 
mos prorrogar mandatos. Não existe uma predeterminação. Mas, se preciso 
for, dada a conjuntura nacional, estaremos aí para cumprir fielmente o man-. 
dato que nos foi outorgado, se preciso1 votando a prorrogação dos mandatos. 

. O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu não tinha nenhuma dúvi
da sobre esta afirmativa de V. Ex• Eu a recebo, com a maior tranquilidade, 
porque tinha certeza de que esta seria a afirmativa de V. Ex• 

Mas, V. Ex• disse que. quaitdO foi eleito, foi eleito numa época em que 
não tinha anistia e numa êpoca em _qu~ t~nha o A1~5. E, agora, ê Senador 
numa época em que tem anistia e não teni AI-5. Em compensação, V. E:x" foi 
eleito numa êpoCa em que se pi'evía eleição e, agora, com tudo isso, não quc;:r 
eleição. 

Mas, V. Ex• faz uma afirmatiVa- muito importante. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• vê que a natureza não dãsal
tos. V. Ex'" vê que há um processo de desenvolvimento neste País. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - fo, lento e gradual, jã esta
mos há dezesseis anos; a tartaruga caminha mais depressa. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES) - Não atingiu a maioridade ainda, 
Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - É verdade! Não atingiu a 
maioridade! Quando chegar aos vinte e um anos, V. Ex• haverâ de dizer: não 
atingiu a maturidade. ~ verdade! 

Mas, Sr. Presidente, ainda tem uma outra afirmativa do nobre Senador, 
que considero muito importante. Eu disse desta tribuna que hâ algo sobre o 
qual eu tinha que felicitar, ainda que discordando da decisão, pelo menos, a 
Bancada do PDS do Senado se reuniu e tomou uma decisão. A ímprensa toda 
do País publica a decisão da Bancada do PDS no Senado. Mas, agora, vem o 
ilustre Senador e afirma: "não tem nenhuma decisão. O Planalto ainda não 
falou. O Presidente ainda não falou". Agora, não dâ para entender. E eu que 
pensei que tinha sido uma decisão de maioridade, permite-me, de indepen
dência da Bancada do PDS, errada, lastimâvel, nielancólica, na nossa opi
nião, mas, independente. Pois nem isso é defmitivo. Informa-me o Senador 
que S. Ex• estã aguardando a palavra do Planalto. Realmente, tem razão V. 
Ex•, o Presidente da República ainda não disse a palavra final. E V. Ext estâ a 
informar à Casa que, enquanto- Sua Excelência não der a palavra final~ a reu
nião de ontem está sob interrogação. O que ê um dado positivo, porque, se é 
negativo com relação ao procedimento do PDS, é positivo para os interesses 
da Nação. Porque, em termos de PDS, a decisão do Senado, para mim,jâ es
tava tomada .. A Bancada já tinha tomado a decisão contra as eleições, a favor 
da prorrogação. Mas, se V. Ex• diz que foi uma reunião da Bancada, mas que 
está sujeita à palavra do Planalto, então fica a expectativa. Vamos deixar de 
lado a Bancada do PDS e vamos aguardar a palavra do Planalto. 

Todavia, Sr. Presidente, a Bancada da Oposição, nós do PMDB, quere
mos deixar a_ no$sa· posição muito clara aqui. O problema de reformulação 
partidária começou em janeiro de 1978. Durante todo o ano de 1978 não se 
falou em outra coisa senão em reformulação partidâria. Lembro-me de que 
há havia terminado o espaço de campanha eleitoral quando saiu uma notícia 
nas manchetes dos jornais de Porto Alegre e, acredito, do Brasil inteiro: "O 
Governo estuda a possibilidade de baixar um ato extinguindo os partidos às 
17 horas do dia 15 de novembro de 1978. E serão eleitos os mais votados, in
dependente de partido". 
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Pois até- às vésperas da eleição de 1978 se discutiu a reformulação parti~ 
dária. No dia seguinte da eleição, a partir do dia 16 de novembro de 1978-
eu me recordo como se fosse hoje - ao lado dos números do resultado das 
eleições jâ havia manchetes anunciando a reformulação partidária; e já se ar~ 
gumentava que quando assumissem os novos parlamentares. no Congresso. 
já o fariam sob a nova sigla. 

E o Governo foi levando o tempo. Veio o ano de 1979, e desde o primei
ro dia até o último dia do ano passado, até o dia 5 de dezembro, não se discu
tiu. nesta Casa, outra cOisa senão reformulação partidária. 

O Governo podia, nós podíamos ter votado a reformulação partidária 
até junho do ano passado. Teríamos votado a anistia e a reformulação parti
dária em junho do ano passado. Teríamos julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro. dezembro, janeiro, fevereiro ·e março; teríamos 1 O meses para or
ganizar os partidos. 

A essa altura, os p~rtidos jã estavam organizados para marcharmos para 
as eleições. O Goverilo mandou o projeto pira esta Casa sobre os 45 dias em 
que o quadragésimo quinto dia terminava no dia 5 de dezembro. Aproveitou 
até o último dia de funcionamento do Congresso. 

Aprovado o projeto por esta Casa, o Presidente da República poderia 
promulgá-lo no dia seguinte. Levou até o último dia que ele tinha, véspera de 
Natal, para promulgá-lo. De tal forma, que o Tribunal Superior Eleitoral já 
estava em recesso e só pôde regulamentar a lei quando voltou a se reunir, em 
fevereiro. 

E agora o PDS, que diz o nobre Senador que tem 21 Governadores, e po
deria dizer mais, tem os Ministros, tem os homens de autarquias, de socieda
des de economia mista, tem os Secretários de Estado, en.fim, todos percorren
do o interior para organizar o partido, entrou praticamente um mês depois do 
MDB, entrou no último dia de abril. Vai-se esgotar o prazo no dia 15 de maio 
e, provavelmente, o PDS ainda não esteja registrado. 

O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o que a Imprensa vinha noti
ciando ê mais do que claro. O Governo tem 'o seu plano, tem o seu esQuema: 
vamos manter a classe política brincando de fazer as Coisas e não cuidando do 
que tem de cuidar. Um ilustre Ministro do Governo afirmou à imprensa: 
.. não, durante esses dois anos os políticos vão ter muito com o que se dis
traírem". 

Então. tínhamos que discutir, em 1978, a reforma partidária; no ano pas
sado reforma partidária; este ano, organizar os partidos políticos; e o manda
to dos diretórios, que nós vamos fundar, agora, são mandatos por um ano. A 
Lei dos Partidos Políticos diz que os mandatos dos órgãos partidários têm 
duração de dois anos, mas o primeiro tem a duração de um ano. 

Então, vamos eleger diret6rios municipais, o ilustre Senador vai ter que 
percorrer todo o seu Estado, para organizar os diretórios municipais, agora. e 
no ano que vern volta para fazer a reeleição, porque o mandato é dC apenas 
um ano. 

A Emenda Lobão não podia ser votada agora. Por que que ela não pode 
ser votada agora? Porque o programa da Lei Falcão, o programa de eleição 
direta, de voto distrital, isto é para nos manter distraídos o ano que vem. Este 
ano nós jã temos a distração de organizar os partidos políticos. 

Então, este ano, a distração se chama organizar os partidos políticos. 
Ano que vem? Ano que vem a distração se chama voto distrital. eleição direta 
e Lei Falcão. E chega até o quarto ano, e aí, no quarto ano, nós temos 
eleições e cada um tem que abandonar aqui e ir para as suas bases, para fazer 
campanha eleitoral. E durante quatro anos, os espaços e jornais- e é natural 
- estão ocupados por esse tipo de debate. E na tribuna nós estamos debaten
do esse tipo de debate- e é natural, ele está na Ordem do Dia- e temos, de
pais. o resto dos problemas. Por exemplo, compra da Light. 

Quem é que se l_embra? Alguém ainda se lembra de que o Governo, às 
vésperas da Light se transformar em empresa nacional, depois de dezenas de 
anos de exploração estrangeira. o Governo fez o negócio do século? Afirmou 
o Ministro da Indústria e do Comêrcio da época que se tinha feito um grande 
negócio: comprou por 700 milhões de dólares; uma semana depois, o presi
dente da empresa, no Canadá, disse usim, foram 700 milhões de dólares, mas 
tem mais os 600 milhões da dívida que o Governo brasileiro encampou". 
Quer dizer, 1 bilhão e 300 milhões de dólares. 

Ninguém se-lembra mais, porque esses são assuntos que têm de ficar 
para a terceira escalada de debate; porque este é o debate que ao Governo in
teressa. 

Vamos fazer as eleições todas juntas, porque todos sabemos que eleição 
municipal é uma eleição que apaixona, que motiva, que agita, mas é uma 
eleição da qual os problemas fundamentais são os problemas municipais. 'f: o 
Prefeito, é o candidato a Prefeito. são os Vereadores, é uma eleição em que os 
fundamentos do debate são os problemas locais. 

Então, vamos trazer a eleição municipal e misturá-la com a estadual; 
porque ainda que se percorra todo o Estado, se vai em cada município uma 
vez por campanha. Então, vai a caravana estadual, o candidato ao Senado, 
debate os problemas institucionaiS; mas- ito dia seguinte ele vai embora e fi
cam os candidatos a Prefeito e Vereadores debatendo os problemas locais. Aí 
o Governo se interessa; são probiemas da luz, de peque 1s estradas, enflll1, 
aqueles problemas que interessam ao município; muitas vezes até problemas 
de rixa pessoal, entre o Prefeito e o candidato a Prefeito, de uma sublegenda e 
outra, etc. E aí vem o esvaziãinentO da campanha, que ê: o que interessa ao 
9overno, que estã tão apavorado, ainda, pelo que foi a campanha de 1974, 
no rãdio e na televisão, que quer fugir de uma eleição, de um debate igual 
aquele como o diabo foge da cruz. Esta é a realidade. 

Então. Sr. Presidente e Srs. Senadores, chegamos a esta constatação: es
tamos diante de um esquema, ao qual a Bancada do PDS dá o seu veredicto, 
embora tenhamos agora a satisfaÇão de saber, pelo ilustre Senador, que não é 
definitiva; está sujeito a chuvas e trovoadas, conforme vier outra orientação 
do Palácio do Planalto. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) :-Senador Pedro Simon, nós acre
.ditãvamos na palavra, não digo empenhada, mas dita no plenário, de que só 
após o dia IS haveria uma deliberação acerca das eleições municipais. Tanto 
assim que um grupo dC trabalho -grupo de trabalho esse em que todos os 
partídos de Oposição participam - estava estudando para mostrar que tanto 

·técnica como politicamente ainda é possível realizar as eleições em 1980. Os 
jornais, como diz V. Ex•, noticiaram hoje· a decisão uhistórica" e altamente 
"democrâtica" da Bancada do PDS no Senado, admitindo, jâ de pronto, a 
prorrogação dos mandatos. Agora. felizmente, o ilustre Senador, nosso pre
zado amigo Senador Moacyr Dalla, diz que ainda hâ uma esperança, porque 
não houve ainda a decisão do Planalto. 

É através, então, dessa decisão do Planalto, Senador Pedro Simon, que 
ouso dizer o seguinte a V. Ex•: será possível que o Congresso Nacional vai 
prorrogar mandatos? Serã possível que o Congresso Nacional- eu já disse, o 
termo é forte, mas precisa ser dito- vai cometer esse ato imoral de permitir a 
prorrogação de mandatos, principalmente, quando se fala em abertura, quan
do se fala em normalidade democrática, quando se fala em normalidade insti
tucional? Nós não podemos acreditar, Senador Pedro Simon. que a Bancada 
do PDS, já não digo no Senado Federal, lamentavelmente, os nossos c<.fmpa
nheiros do Governo já ádmitem e querem a prorrogação. mas não podemos 
acreditar, já há uma esperança. pelo menos, de que na Câmara dos Depu
tados a Bancada do PDS tenha, assim, um rasgo de democracia e vote contra 
a prorrogação dos mandatos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito obrigado a V. Ex•. 
A expectativa que resta- diz muito bem V. Ex•- é a Bancada do PDS, 

na Câni3ra dos Deputados. Mas é uma posição que nos deixa numa situação 
muito inferiorizada, nós do Senado da República, porque a partir de hoje as 
atenções estão voltadas para o Presidente da República e para a Bancada do 
PDS na Câmara dos Deputados, e portanto, em termos de imagem perante a 
opinião pública, a do Senado jâ está dada. Pela esmagadora maioria dos com
ponentes da Bancada da Maioria, eles já deram a sua palavra. E deram sob 
uma forma de coação, querendo colocar-nos, a nós da Oposição, no seguinte 
dilema: a maioria do PDS no Senado não votou a reformulação que permite a 
eleição. Muito bem, essas emendas podem ser aprovadas na Câmara dos Depu
tados e tudo leva a crer que serão aprovados na Câmara dos Deputados 
com votos do PDS, mas serão rejeitada~ aqui no Senado. Então ficamos 
amarrados, não temos condições de garantir a realização das eleições porque 
a maioria do PDS, no Senado, tem possibilidade de fazer isso. Talvez o Sena
dor Jarbas Passarinho diga: o resto é com vocês, se não quiserem votar a 
prorrogação, vem agora a emenda da prorrogação de mandatos e, nós, da 
Oposição. votaremoS coritra. E comõ na Câmara dos Deputados já há mais 
de 12 ou 15 Deputados do PDS que votarão contra, cai a prorrogação. Então, 
vem o Líder do Governo e 'diz: '~Então vocês ficam com a responsabilidade da 
ip.tervenção ·em todos os municípios." Não, essa responsabilidade cabe ao 
GgvernO, cabe à Bancada do PDS nesta Casa. Se a fórmula jurídica ê esta ou 
se é outra porque há fórmula, inclusive, de os vices assumirem. quer dizer, 
não tenho uma definição sobre essa definição jurídica do ilustre Senador Jar
bas Passarinho, não sei se ê esta, mas a decisão que sair, a responsabilidade é 
da Bancada do PDS no Senado que não permite á realização das eleições. 

Nós estamos cumprindo a nossa parte: ofeÍ-ecer as condições. Porque se 
não tivéssemos oferecido, correto, essa bancada da oposição seria uma ban· 
cada anárquica, que quer o quanto pior melhor, não quer a prorrogação, mas 
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não oferece condições para realizar eleições. Mas isso foi feito, não Só os pro
jetas foram apresentados, de ordem individuai. mas, como diz bem o Senador 
Itamar Franco, como um dos seus membros, os integrantes da bancada da 
Oposição se reuniram e, inclusive, ofereceram à Liderança do Governo, nesta 
Casa, um outro projeto que é o amálgama do conjunto dos que estavam tra
mitando. 

Se quiserem, votamoS a urgência amanhã e segunda-feira estará resolvi
do o problema. Dentro de algunS' dias, o Tribunal Superior Eleitoral regula
menta e está resolvido, o que facilitaria a organização partidária. 

Está nos jornais e posso ler agora a palavra dos Deputados do PDS no 
Rio Grande do Sul dizendo à imprensa que comunicaram ao Governador que 
está muito fácil para organizar as comissões provisórias do PDS, mas que es
tá muito diffcil o apoio popular. 

Dizem eles que "a organização das comissões ê simples, mas nós estamos 
sentindo que há uma reação muito grande. contra o nosso Partidof no inte-
rior". 

Então, se nós marcharmos e marcarmos que vai haver eleição no dia 15 
de novembro, se as eleições estão marcadas para o dia 15 de novembro, vai 
ser mais fácil a organização partidária. O PDS tem tanta preocupação no sen
tido de que meia dúzia ou onze só é que vão escolher os prefeitos e vereado
res, o que não é bom, e eu concordo que não é o melhor, mas se nós marcar
mos as eleiç'ões vai ser infiriitamente mais fácil a org'anização dos diretórios 
partidários, porque aí vai haver clima, vai haver emulação para a realização 
desse trabalho. 

Agora, com a transferência das eleições, nós vamos oi'ganizar os dire
tórios com muita- i::: muita indiferença por parte de líderes os mais respeitados 
e que vão sentir um marasmo, uma indiferenÇa, que é o que nós estamos per
cebendo no inti:::riór. 

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nobre Senador Pedro Simon, 
quando V. Ex• se referiu se o Congresso quiser, ou se o Senado quiser aprova
rá na segunda-feira, eujã trouxe o exemplo prático, ,em um projeto apresenta
do pelo então Líder, na Câmara dos Deputados, Deputado José Bonifácio, 
quando S. Ex• propôs que as eleições fossem realizadas no dia 20 de de
zembro naqueles municípios que não puderem realizâ·las np dia 15 de no
vembro. Lembrei, aqui, Ex•, que o projeto entrou no Sena_do, veja a data, no 
dia 19 de dezembro, no dia 3 jâ estava aprovado Pelo Senado e no dia 7 san
cionado pelo então Presidente Geisel. Quando o Congré.sso quer, quando se 
deseja ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- E eram as comissões provi
sórias: 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Comissões provisórias, Ex•, e 
muito mais sério, porque aquele projeto do _nobre Deputado José Bonifácio 
permitia, veja V. Ex•, à comissão regional indicar candidatos a prefeito, vice
prefeito e vereador. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Naquele projeto dava para a 
comissão provisória. O nosso projeto, que a Oposição está apresentando, diz 
que quem vai apresentar são·as convenções·municipais. Onde não houver as 
comissões municipais é que serão as comissões provisórias. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com todo o prazer lhe darei 
o aparte, eminente Senador. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- V. Ex•, na bela exposi~ão que vem 
fazendo, está demonstrando nitidamente à Casa e à Nação que não há a me
nor intenção de o Governo realizar eleições municipais. Entre os argumentos 
alinhados por V. Ex• há um que me parece muito importante, que aos menos 
informados pode parecer até uma espêcie de chantagem, que é o da inter~ 
venção municipal, caso a Oposição não concorde, como não vai concordar, 
com a prorrogação. Mas aí é preciso lembrar aos que pensam que esse argu
mento_ pode induzir~ nos, como Bancada, ou induzir alguns elementos da nos
sa Bancada a votar a favor da prorrogação, sob o argumento de que é preferí~ 
vel a prorrogação do que a intervenção, é preciso lembrar a esses que usam 
esse tipo de argumento, que a intervenção, que pode efetivamente no.plano 
legal ser um caminho, tem obrigatoriamente um prazo determinado. Não 
pense o Governo que a lei lhe permite nomear in~erventores pelo prazo de 
dois anos e obter, pela via indireta, a prorrogação que eles tanto desejam. 
Não, o tribunal, obrigatoriamente, desde que nãó haja modificação da Cons
tituição alterando O- calendário eleitoral o .tribunal, obrigatoriamente, terá 

que marcar eleições para o primeiro dia em que os Partidos estiverem já em 
condições, com os seus prazos de apresentar candidatos. Se a eleição não for 
realizada nO dia 15 de novembro, será realizada no dia 20, no dia 30 de no
vembro, no dia 5 ou 1 O de dezembro, ou, no mais tardar, em janeiro, mas, as 
eleições terão que ser organizadas. "ê bom que se lembre também um outro 
aspecto legal da questão: é que o PMDB já estâ registrado e, portanto, já 
pode começar sua filiação partidária e, se conseguir isso até o dia 15 de maio, 
parece--me que a lei sendo omissa, mas desde que se tenha um Partido organi
zado, este Partido poderâ apresentar candidatos às eleições de 15 de no
vembro deste ano, cujas instruções já foram baixadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Assim é bem provável que o PMDB possa apresentar candidatos 
ainda a tempo de disputar as eleições de 15 de novembro. Aí é que quero ver 
como é que o Governo vai-se haver com os seus elementos de base, que, por 
essa procrastinação, não vão ter condições de apresentar candidatos às 
eleições de 15 de novembro. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito importante o aparte 
de V. Ex•, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador Pedro Si
mon, V. Ex• dispõe de dez minutos para concluir, pois hã um outro orador 
inscrito. Esta Presidência pede que V. Ex• colabore. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Encerro, nobre Presidente, 
encerro porque este é um tema que deverá ser abordado por outros campa~ 
nheiros, por outros colegas de representação nesta Casa. Acho até que um dia 
poderemos ter, realmente, um amplo debate a nível de Liderança. 

Sr. Presidente, eu encerro dizendo tranqUilamente: não apenas o PMDB, 
não tem autorização, mas estã aí a palavra dos Líderes dos Partidos de Opo
sição, a Oposição qi.ler as eleições, prepara-se para elas. O Governo é que da
rã a palavra final. Se d~peóder de nós teremos eleições para escolher candida
tos a prefeitos e vereadores no.dia 15 de novembro deste ano. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lornanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (l'DS- BA. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A notícia da transferência do porto de Juazeiro, no meu Estado, para a 
cidade de Petrolina, provocou uma indignação e uma revolta na população 
daquele progressista Município. E essa revolta e essa indignação foi exata~ 
mente manifestada pelo Prefeito Arnaldo Vieira do Nascimento, na presença 
do.Secretârio-Geral do Minis~ério dos Trànsportes e do Presidente da POR-
TOBRÁS. . . 

- Mas a notícia ultrapassou as fronteiras do Município e a indignação to
mou conta de todo o Estado, a ponto dos principais jornaiS, os jorn_ais de 
maior circUlação de meu Estado dedicarem editoriais protestando contra esta 
descabida providência. _ _ 

O Governador do Estado da Bahia, Antônio Ca:rlos Magalhães, ende
reçou o seguinte telegrama ao Sr. Ministro dos Transportes, cujo telegrama 
passo a ler, a fim de que seja parte integrante do meu pronunciamento: 

"Acabo tomar conhecimento gestões estão sendo desenvolvi
das sentido deslocar Porto Fluvial situado Juazeiro vg Estado Bahia 
vg para Cidade Petrolina vg Estado Pernambuco pt Estou porém 
convencido que ação enérgica vossêricia não permitirá se conçretize 
tão injusta reivindicação vg pois município Juazeiro vg ao longO his
tória navegação Rio são Francisco vg janiais deixou Ser considera
da--legítimo porto vg não se alterando condições hoje existentes e 
qUe o credenciam sá local adequado ·implantação -PortO Fluvial 
abaixo Barragem SObradinho pt Espero assim Confiante eminente 
Ministro intercederá direção PORTOBRÁS vg considerando sobre
tudo já possuir Município Juazeiro instalações moderno porto edifi
cadas vg constituindo mais oitenta por cento projeto- elaborado pt 
Agradecendo atenção dispensar justo protesto Governo Bahia vg 
envio-lhe cordial abraço Antonio Carlos Magalhães Governador." 

Sr. Presidente, a notícia ê tão ·absurda que nós não acreditamos que isso 
venha a se concretizar, pois conhecemos o espírito público ·do Presidente da 
PORTOBRÁS e a competência do Sr. Ministro dos TransporteS, que~ Como 
integrantes do atual Governo, não poderiam admitir a construção desse ou
tro porto, já que hã 130 al).os existe o porto fluvial de Juazeiro, quC é, sem dú
vida alguma, o mais importante porto do Rio São FranCisco~ Além do maiS, 
Sr. Presidente, foram gaStas impOrtâncias substanciais na cOnstrução de um 
novo porto, ainda no Governo -do atual Presidente desta Ca~a,· Senador Luíz 
Viana. A construção desse porto, que estâ quase para ser coricluído, restando 
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apenas um percentual muito pequeno das suas obras, atenderá, sem dúvida 
alguma, com muito mais eficiência às necessidades daquela Região. Acresce 
ainda a circunstância, Sr. Presidente, de que em Juazciro está localizado o 
distrito industrial do São Francisco. ~uma cidade que realmente vem progre
dindO e se desenvolvendo, embora ultimamente castigada pelas enchentes 
anuais do Rio São. Francisco, ela vem experimentando um desenvolvimento 
muito grande. Sinto-me muito vinculad~ àquela terra, como seu representan
te que fui na Câmara Federal e pelas obras que construí no meu Governo, im
plantando aquela grande rodovia que liga Feira de Santana à cidade de Jua
zeiro e levando a encr.gia de Paulo Afonso, que foram sem dúvida alguma, fa
tores definitivos para assegurar o desenvolvimento não só de Juazeiro como o 
de Petrolina, de onde também sou cidadão honorârio. Mas queria deixar bem 
claro que não aceitamos esta injustiça e estamos convencidos de que a notícia 
não tem fundamento. Cremos mesmo que tenha sido uma notícia sem funda
mento, que tenha tomado corpo e que a imprensa registrou com maior desta
que, dada a importância do assunto, inclusive, através de editoriais. O Gover
nador lançou o seu protesto, tendo o Deputado Leur Lomanto; ontem, na 
Câmara Federal, também manifestado a sua repulsa a esta absurda preten
são. Agora, quero registrar, aqui, como representante daquela Região, como 
homem vinculado à cidade de Juazciro e à Região São Franciscana, o meu 
apelo ao Ministro Elizeu Rezende e ao próprio Presidente da PORTO BRÁS, 
para que, em hipótese alguma, admitam a possibilidade de desativar aquele 
porto que, hã 130 anos, funciona na cidade de Juazeiro. 

E, mais ainda, Sr. Presidente c Srs. Senadores: numa época em que pre
cisamos fazer economia, cm que o poder público tem que realmente estabele
cer prioridades cxatamente para que os gastos públicos sejam os mais reduzi
dos possíveis, seria realmente inacreditável que, existindo um porto no local, 
pois uma cidade fica defronte a outra- se construísse um novo porto, quan
do jã hã existente recentemente construido com boas instalações portuârias. 

Fica aqui, portanto, o meu registro como Senador· e, sobretudo, como 
homem vinculado, repito, àquela Região, para manifestar ao Sr. Ministro dos 
Ttansportes a nossa convicção e a nossa certeza de que essa providência 11;ão 
se efetivará, porque ela não somente é danosa aos interesses daquele municí
pio, aos interesses do meu Estado, como à própria economia nacional, que 
não pode estar dispendendo recursos para obras que não têm realmente prio
ridade. Confio que afinal prevaleça o bom senso. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

QuandO se programou o sistema financeiro de habitação, o intuito mais 
evidente dos seus criadores foi tornã-lo auto·sustentãvcl, o que não Ocorria 
anteriormente, com as carteiras habitacionais dos antigos institutos da Previ
dência Social, em franca ascensão a eSpiral inflacionária no Brasil. 

Instituído o sistema FGTS-BNH, além de criadas as coopçrativas habi
tacionais, fez-se logo um apelo à correção monetâria, que garantiria a repo
sição dos fundos aplicados no sistema, para a construção de novas habi
tações. 

Embora defensável a idéia originária, com o correr do-tempO o BNH se 
transformou num verdadeiro estabelecimento mercantil, destinado a promo~ 
ver, antes de tudo,. negócios. imobiliârios, enriquecendo muitas firmas, en
quanto o trab.alhador perdia, a cada ano, condições para atender ao paga
mento das prestações assumidas,. sempre crescentes, cada vez mais acima da 

-capacidade das poupanças familiares. 
· Ip!c:io.u-se,_ hâ alguns anos, uma situação que se apresenta mais grave a 

cada ano; .os prestamistas do _sistema habitacional atrasam o pagamento das 
. Dbrigaçães assumidas, arriscando-se a perder: suas residências, se tomadas 
. medidas executivas dos seus débitos por aquele estabelecimento. 

· ~egui)do notíçip.~ djyulga,das na imprensa, o BNH ainda não concluiu .. o 
levantamento do número de compradores de imóveis pelo Sistema Brasileiro 
de -~ot.ipança e Empréstimo, em atraso com as suas obrigações no ano passa
do. 

Asseguram, no entanto, os especialistas no setor que.o número dos deve-
4oreS em mora ê bem maior do que no ano anterior, esperando-se que o BNH 
autorize aos seus agentes a. concederem fmanciamento .para a liquidação das 
p_restações atrasa~as. 

Em 1')78, cerca_ de duzentos e. dez miJ mutuários, representando mais de 
. dszestei~.P!'r.<:<;nt.o. do \gt~l,,nlio.~tavarn_em:dia,com-o pagamen\0 de suas 
,pres(ljções com o B]'IH, superando a taxa de. devedores de 1977, que era de 

.-qetca :de -1_4~-por: ceQtl). Sç ccmtinu~ a pr-ogrcssã_o, esse- percentual deverá 
e:Jeva.r;-s~ a ~ca de. yi~te por cento, q~nto ao _anQ d~_l979 enquanto, visto o 

· . ieCrud:CsCi~effif,), do, proceSSo inflaclonârio -e os ~umentos Salariai.i abaixo do 
. -;. í,4~-~ 1~,;(i~~!-~.-te yj~a.,};~ ~ 19~ ~a~~. es.~!!.l~~r-~JJ.tU_al ~~tr_apasse a casa .dos 

25%, ou seja, um quarto dos que se vinculam ao sistema - e são mais de 
1.300.000 mutuârios - fique em dêbito para com o BNH. 

Vale salientar que, em 1977, o ano· que apresenta levantamentos comple
tos, os maiores índices de inadimplência foram constatados nas faixas de 
prestações mais altas, atingindo vinte e cinco por cento dos financiamentos, 
com amortização mensal na faixa dos dez mil cruzeiros. Seria, portanto, a 
classe média a grande devedora. Entretanto, em 1978, a inadimplência passou 
a agravar-se nos índices de financiamento mais baixOs, chegando a quase 27% 
para os que pagavam menos de cem cruzeiros de prestação mensal. 

Isso demonstra que a inflação, na medida em que se agrava, atinge mais 
fortemente as faixas mais pobres da população, o que é fácil de verificar 
quando se sabe da predominância do item alimentação nesse processo. 
TornamRse flagrantes os sintomas crescentes de pobreza do proletariado, o 
que, se é ruim para o Governo; é muito piOr para a Nação. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Amaral Furlan, 

O SR. AMARAL FURLAN (SP. Lê o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O mundo inteiro sofre a crise do petróleo e os próprios países produ\Ores 
têm tido problem~ vendo esgotarem-se suas resetvas e lutando contra o re-
lógio do tempo, na conquista de padrões de vida que os equiparem às nações 
industrializadas. 

Decerto o sofrimento maior é das nações emergentes ou em vias de de
senvolvim.:nto, que não dispõem do combustível ou sua produção é insufi
ciente para atender à demanda interna. 

_ Tal o. caso do .Brasil, onde os poços em funcionamento só produzem cer
ca de vinte por cento da demanda, enquanto o âlcool C.:rburante contribui, 
em mistura com a gasolina, com outros tanto. Assim, a nossa dependência é 
de cerca de sessenta por cento dos combustíveis líquidos e lubrificantes neces
sârios à sustentação do nosso desenvolvimento. 

St; a partir de 1973, sofremos um profundo abalo em nossa estrutura 
econômica, sacrificada a balança comercial com o protecionismo alfande
gãrio dos países importadores, enquanto as importações subiam de preço, até 
como saída para a crise financeira produzida pelo aumento do preço do pe
tróleo, nos pafses industrializados, temos que buscar outras saídas para a so
lução do nosso problema energêtico. 

Por isso mesmo o Presidente da República confiou a pasta das Minas e 
Energia a quem viesse estudando o problema do uso dos meios energêticos 
sucedâneos ou não convencionais, sem esquecer aquelas tradicionais fontes 
de energia não configurada em elementos fósseis. 

Daí a escolha do Engenheiro César Cais, para a pasta da Energia, que jâ 
prestara imensos serviços ao País no setor hidreletricidade, especialização, ex
periência o desempenho que lhe valeram o lançamento, jâ no primeiro semes
tre do atual Governo, de um modelo cnerg~tico brasileiro "feito para valer", 
com vistas a· mudanças a curto prazo, nos setores de planej8.mento governa~ 
mental e da política industrial do Pais. 

·Recursos- naturais renováveis 

Advertiu o Ministro, desde logo, que os projCtos destinados a substituir 
a energia atê então produzida pelo petróleo importado consistirão na utili
zação, ao máximo, dos recursos naturais renovâveis ,.:__ hidrel~s e da bio
massa e que, adotado o plano, cm 1.985 teremos·condições de fazer uma-eco
nomia de divisas da ordem de sete bilhões de dólares, em moeda atual; ou seja 
tanto quanto o Pafs gastou, este ano, com a aquisição do óleo estrangeiro. 

Mas, além da utilização da chamada biomassa com o_ ãlcoolextraldo da 
cana, da mandioca, da madeira; alem do aproveitamento dos quilowatts exis
tentes para usinas de grande e médio por~ teremos- de partir para a am
pliação da prospecção do petróleo e do uso do carvão mineral e do xisto betu-
minoso. · · · 

Outras fontes de energia, de uso abandonado justamente em função da 
-abundância do petróleo, com a energia solar, a energia eólia e certos óleos ve
getais, excelentes _lubri(ICantes, com capacidade. também energéti~, fazem 
parte desse plano. 

O elenco de medidas proposto revela que o Senador nordestino, coloca-
. do à- frente da pasta que já teve a colaboração de outros nordestinosilustres, 
como João Agripino e .Costà Cavàlcant.;- mostra qui: se encóntra à frenic da
quela pasta_ uni estadistà à altura da misslci que lhe fói é:<infiada; capai do. 
atender, na sohição de gravíssimos prolilemâs eotdnnturais da· nossa econo-.. -
mía, às ·mais légltimas áSpirações nacionais::' " , · '·'· ':' 'c " ,· · 

Tcmós·op;ções a toriiar; escolhas inadiáveis a· fazer, .porque não se detém 
a roda do pro_grés~o tecnológiéo .• nilo si'p'óde mais perder tempó ém diS'' 
cussões esléreis, em· críticas veladas ou imprO.:edénles. Temós de-obter•todil a 
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energia necessária ao nosso desenvolvimento e, quanto antes, em nosso pró
prio espaço vital. 

Recursos energétl~os 

Ex.cetuado o que tem ocorrido com o petróleo, a hulha e outros recursos 
fósseis, somos um País dotado, em grande escala, de todos os recursos energé
ticos possíveis, até de minérios fósseis, usados para a produção de energia nu
clear. 

E não ignoramos, ademais, que a soberania nacional, em qualquer país 
do mundo, dependerá, crescentemente, da sua auto .. suficiência energética. 

Por isso os Estados Unidos vêm gastando milhões de dólares em pesqui
sas de novas fontes alternativas de energia e ninguêm ignora como o rompi
mento diplomático de fato com o Irã produzirá abalo na economia norte
americana. Enquanto isso, não podemos dar ao· luxo ou descuido de conti
nuar dependentes do petróleo que nos chega do Oriente, a ditar-nos o preço 
que lhe convêm. 

Entretanto, o Ministério das Minas e Energia, César_ C_als, pode-se dar 
ao luxo de afirmar que sua pasta é a única a dispor de um Plano elaborado, 
com. metas e diretrizes para o próximo qUinqüênio, como a de economizar 
mais de sete bilhões anuais, a partir de então, na rubrica do petróleo. 

O "~Novo- Modelo Energético Brasileiro", lido e relido pelo Presidente 
João Figueiredo, é um trabalho sério, a exigir, para a sria exeCUÇão, a garra de 
um autêntico nordestino. Não duvidamos de que o Chefe do Executivo, a 
cada dia de desempenho daquele seu Ministro, se convencerâ da excelência da 
sua escolha, quando substituirmos o binómio petróleo~eletricidade pelo tri
mônio eletricidade~utilização da biomassa e das fontes de energia clãssicaS ou 
não convencionais. 

Temos que nos liberar dos grilhões da OPEP e, nesse -sentido, Cêsar Cals 
merece um voto de confiança do povo brasileiro. 

Se entre os objetivoS na~ionais permanentes se inscreve a manutenção da 
soberania, ela não existirá se ficarmos na dependência de uma 
base vital para o desenvolvimento, configurada nas fontes de energia, dinami
camente aproveitadas. 

Nenhum Ministério assume, hoje, maior importância, em qualquer Pais, 
do que esse, que garante a parte mais importante da intendência de todos os 
exércitos, tanto os militares como os da produção. 

Os primeiros meses de desempenho de César Cais naquela pasta mostra
ram de que é capaz, no cumprimento do programa prioritário traçado pelo 
Governo. 

Mas vieram as críticas de grupos privilegiados, ameaçados em seus inte~ 
resses privatistas. _ 

O povo de hoje não é o mesmo de há vinte anos: sabe separar o joio do 
trigo e já confere, com argúcia, o jogO dÕ pOder eConômico. O número de 
analfabetos diminuiu, a televisão leva nossa imagem aos centros urbanos, o 
râdio penetra todo o território nacional e ninguém, a não ser por falta de de
senvolvimento intelectual ou deficiência mental, deixa de saber tudo o. que 
acontece no País e no mundo. 

Não é mais possível mistificar, enganar, iludir, por muito tempo. 
Por isso a campanha infamante contra o Ministro, da mesma forma 

abrupta como surgiu foi encerrada. Mas, no final de contas, fez-se uma des
coberta: há alguma coisa podre na grande imprensa, por isso o povo b_usca 
tanto os tablóides alternativos, onde a verdade não lhe é tão violentamente 
escamoteada. 

Nome e tradição 

Quem chegar a Fortaleza e indagar aos mais velhos sobre quem foi oCo
ronel Antônio Diogo de Siqueira, verá. alegria e respeito na face do interlocu
tor. Foi ele un:t dos mais prósperos comerciantes e industriais do Cearâ, de in
tegridade a toda prova, visto como símbolo de honestidade. 

Era avô do Ministro César Cais. 
Tambêm o povo se lembra que foi ele o responsâvel por grande parte do 

desenvolvimento Q.o parque manufatureiro do Estado, tendo fundad_o o Cen· 
tro Industrial e dirigido a Associação Comercial. 

O Doutor_César Cais de Oliveira, pai do Ministro das Minas e Energia, 
teve reconhecida a sua dedicação aos pobres, no seu consultório, na própria 
casa, ou nos lares dos pacientes, altas horas da noite. 

Sua luta pelos desamparados levou-o· a constrqir um hospital que, atual~ 
mente, pertence ao Estado, ostentando o seu nome, enquanto o carinho que 
votava ao povo humilde o levou à política. Elegendo-se Deputado em vârias 
legislaturas, ocupou a presidência da Assemblêia Legislativa do Cearã e as
sim, nos dois setores, a medicina e a vida pública, foi um benemérito do seu 
E•tado. · 

Tal a Escola de civismo do Ministério das Minas e Energia, que a com
pletou na Academia Militar das Agulhas Negras, de onde saiu aspirante em 
1947, na Arma da Infantaria, atingindo, em 1948, o posto de 29-tenente, gal
gando, com mêrito os degraus do oficialato, até reformar-se no posto de co
ronel. Aluno brilhan~e na Academia, com excelente aproveitamento no final 
do curso, já na AMAN César Cais defrontou-se com os problemas nacionais, 
preferindo estudar os relativos à energia, quando sua formação de soldado 
ocorria durante' as campanhas nacionalistas dos governos de Vargas e Dutra. 

Com a criação da PETROBRÁS, jã instalada a grande siderurgia em 
Volta Redonda, não tardou a constituir-se a ELETROBRÁS e, empolgado 
por esse progresso, César Cais ingressou no Instituto Militar de Engenharia. 
Conquistada essa graduação, ingressou no meio civil, completando seus estu~ 
dos de Engenharia na Universidade do Brasil para diplomar-se, também com 
brilhantismo, tia Engenharia Elétrica pela Faculdade Nacional de Energia. 

Trata-se, portanto, de um mestre no assunto. Presidente das Campa~ 
nhias de Eletrificação do Ceará, Piauí e Pernambuco, demonstrou sua capaci~ 
dade administrativa e sua excelente formação profissional, abrindo novos ca~ 
minhas ao aproveitamento da energia hidrelétrica, até o surgimento da 
CBESF, onde trabalhou, sendo, depois, conduzido à presidência da Compa
nhia Hidrelétrica de Boa Esperança. 

Reconhecido o seu êxito, nas grandes missões que lhe confiaram, foi con
vidado, pelo Presidente Médici, a ingresSar na política, elegendo-se Governa
dor do Cearâ, para o período de 1971 a 1975. 

Não houve político mais popular no Estado, naquele tempo, nem que 
tanto visitasse os municípios do interior. 

Indicado, em 1975, diretor da ELETROBRÁS, executou um belíssimo 
plano de eletrificação rural, respondendo pela grande expansão desse setor 
energético nos últimos quatro anos. Jã naquele posto, desenvolvia projeÍ:os 
antigos sobre fontes alternativas de energia, chamando a atenção para o 
maior aproveitamento da bi9massa e dos meios energéticos não convencio
nais. 

Por isso foi chamado ao Ministério das Minas e Energia. E lã estâ como 
uo homem certo para o lugar certo", descontentando grupos econômicos, 
mas contentando o Governo e o povo, saindo ileso de uma campanha infa
mante, embora a calúnia sempre deixe, no seu rastro alguma coisa. Ninguém 
foge ao julgamento da opinião pública e a sua antecipação quase sempre re
sulta na consagração pela posterioridade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A política de desenvolvimento de recursos humanos do Banco do Brasil, 
cujos efetivos já constituem um respeitável contingente de quase 100 mil ser
vidores, - incluindo o pessoal das Agências sediadas no exterior, - tem-se 
revelado realista e, progressivamente, vem acelerando a sua execução no ro
teiro da modernização tecnológica e da adequação às nossas realidades. 

O comando e a ação executiva do ilustre Presidente Oswaldo Colin, que 
se caracterizam pelo pragmatismo e objetividade das suas decisões, voltaram
se, destarte, para a incorporação e aproveitamento, nos quadros funcionais 
do nosso principal estabelecimento de crédito, de menores.carentes, em con~ 
dições de serem profissionalizados e no limite da disponibilidade das vagas 
postas à sua disposição. 

Neste sentido, o ilustre Diretor de Recursos Humanos do Banco doBra-· 
sil S/ A, Dr. Amílcar de Souza Martins, com rara sensibilidade, tenacidade e 
espírito prãtico, elabora e vem executando uma programação especial que 
poderia atingir, a médio prazo, a· meta colimada de lO mil empregos novos 
para os menores que pre.encherem as condições de aproveitamento. 

Trata"se. Sr. Presidente~ de uma iniciativa destinada a obter sucesso inte
gral e constituindo um magnífico exemplo, que deveria ser prontamente imi
tado por todas empresas públicas,-sociedade de economia mista, autarquias e 
órgãos do Setor Público. 

Parece-me esta, aliãs, a melhor e a mais prática medida a ser tomada no 
que tange à erradicação dos fatores da marginalização social, em nosso País. 

A oferta de empregos, razoavelmente remunerados, acoplada à educação 
e à profissionalização dos joVens nas críticas faiXas etárias da adolescência, 
dos 12 a 18 anos, represerita, sem sombra de dúvida, um grande passo no sen
tido de acudir e salvar dos perigos da ociosidade, da violência, da agressivida
de, da delinqUência,-e de totlos os nefastos efeitos do pauperismo, ou da de
sintegração familiar, milhões de jovens patrícios, vulneráveis aOs impactos da 
marginalização social. 
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Evidentemente, o exemplo do Banco do Brasil é, apenas, um tímido e 
modesto começo. Ma_s, como afirma a sabedoria rriilenar do Oriente, '~o 1 'i' 
passo é o mais importa:nte·eaeciSívo numa jornada de mil léguas" ... 

Tenho a firme convicção, Sr. Presidente, de que o sábio, oportuno e feliz 
empreendimento do Banco do Brasil, nessa ârea vital de formação, aper..: 
feiçoàmento e qualificação de recursos humanos, prosseguirâ, germinando
como se fora uma boa s.emente em solo fértil, - inúmeros e sucessivos em
preendimentos idênticos, ou semelhantes, em outros Bancos, empresas, insti
tuições e órgãos atuantes dos Setores Público e Privado, da nossa Terra. 

Aí esta o exemplo recente do Banco do Nordeste, que instituiu cargos 
para ~·menores estagiãrios" e a Caixa Econômica Fe_deral- onde se originou 
essa auspiCiosa expetiêri.cia. _ 

À guisa de sugestão, poderia o ilustre Ministro da Previdência e Assis
tência Social, Jair Soares, associado ao seu nobre colega do Ministério· do 
Trabalho, Murilo Macedo, devidamente articulados, somarem os respecti
vos esforços e recursos; que, reunidos à comprovada capacidade empreende
dora que têm demonstrado no eficiente desempenho dos Ministérios da Pre
vidência Social e do Trabalho, encaminharem ao Presidente João Baptista de 
Figueiredo, uma programação especial sobre o assunto, ampliando e genera
lizando para todo o Brasil a notável iniciativa do Banco do Brasil. 

Na verdade, facilitar e estimular o acesso dos menores carentes ao mer
cado de mão-de-obra especializada, com ênfase em sua profissionalização e 
garantindo-lhes uma ocupação útil bem remunerada, é providência que se im
põe, no interesse do bem-estar da juventude desassistida, e, ~obretudo, da 
própria Segurança Social do País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Lê o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Parece que o Governo Federal está mesmo determinado a descaracteri
zar completamente a Zona Franca de Manaus. Entre outras medidas que 
têm, direta ou indiretamente, atingido a capital amazonense, estâ a nova sis
temática para o Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF. 

Vou me abster aqui, Sr. Presidente, de tecer considerações outras sobre 
as funestas conseqUências, para a economia brasileira, dessa nova sistemáti
ca, que, com o objetivo de tentar deter a espiral inflacionária (que sobe cada 
vez mais) e tentar equilibrar nosso balanço comercial (que se mostra cada vez 
mais desfavorável para o Brasil), estã gravando intensamente as pperações de 
câmbio e está onerando por demais os empréstimos do comercio e da indús
tria. Vou me ater apenas à Zona Franca de Manaus. 

Não preciso de lembrar aqui que, se se deu esse título de .. Zona Franca", 
para uma espêcie à parte de comêrcio e de indústria, isto significa antes de 
mais nada, senão a ausência total de impostos sobre os produtos ali fabrica
dos e comerciados, pelo menos um abrandamento tal nesse procedimento tri
butário, que a cidade e o porto possam funcionar como uma espécie de "pul
mão sobressalente" para a economia tanto do Estado do Amazonas, como do 
Brasil todo. 

Não se pode negar, Sr. Presidente, que a criação da .. Zona Franca de 
Manaus" (assim como outras congêneres em outras rê:giões do país) represen
tou um novo alento, já para a cidade, já para o Estado, e bem assim para 
grande parte da Amazônia. Agora, entretanto, parece que as Coisas estão mu
dando, e é necessário que ergamos nossa voz de protesto, pois que, por certo, 
após essa medida, outras iguais ou piores poderão vir. 

A nova sistemática do IOF, Srs. Senadores, além de pretender os objeti
vos já referidos, e ainda outros, como o de tentar dificultar o curso mone
tário, retirando moeda em espêcie do mercado (e duvidamos muito da eficá
cia dessas medidas), atingiu também, e profundamente, a "Zona Franca de 
Manaus'', descaracterizando-a um pouco mais, pois não se compreende uma 
uzona Franca" -isto ê, de mercado franqueado- sendo onerada com qua
se 15% (quinze por certo) sobre o valor tanto da fabricação como da comer· 
cialização de seus produtos. 

A primeira e mais direta conseqüência desse novo Imposto, alêm da des
figuração do "status" de uzona Franca", será o encarecimento dos produtos 
ali fabricados e vendidos, com a conseqüente retração do comércio, a dispen
sa em massa de operários e de comerciãrios e todo o funesto cortejo que se se
guirã, o qual uma economia não muito bem alicerçada, ainda, como a do lo
cal, dificilmente vai digerir. sem problemas seriíssimos. 

Além disso, e mesmo querendo o Governo intensificar o turismo tanto 
interno como externo, a ponto de recentemente inaugurar em Nova Iorque 
um novo serviço do Banco do Brasil de financiamento de nosso turismo para 
americanos e canadense, o novo IOF que estâ pesando sobre a "Zona Franca 
1e Manaus" vai resultar exatarnente no contrário, isto é, na diminuição do 

fluxo de turismo naquela cidade, com resultados ainda mais desastrosos para 
a nossa economia local. E não é necessário ser profeta. Srs. Senadores, para 
antever, para muito breve, quem sabe até movimentos grevistas naquela ârea, 
com represssões brutais, e quejandos, tumultuando ainda mais o já bastante 
tumultuado cenário político e social do Brasil. 

Trago, portanto, meu protesto pela incidência especifica do novo IOF 
sobre a .. Zona Franca de Manaus", alertando o Governo Federal quanto às 
possíveis conseqüências do novo imposto, ao mesmo tempo em que apelo às 
autoridades econômicas e financeiras, notadamente o Superministro Sr. Del
fim Netto, do Planejanit!ntO, para que mande rever a nova sistemática do 
Imposto Sobre Operações Finànceiras, especialmente naquilo em que ele 
atinge a ''Zona Franca de Manaus". Será difícil ao Ministro do Planejamento 
se lembrar de que não é possível tratar os Estados do Sul no mesmo plano 
com os Estados do Norte? Esse mesmo Governo acabou de dizer, màis uma 
vez, com os novos níveis de salário mínimo, que ele mesmo reconhece que, no 
que tange também à vida econômica e financeira, as legiões e os Estados do 
Brasil merecem um tratamento diferenciado. Ora, como atingir com o novo 
IOF, na mesma medida, as capitais do Sul do País e a grande e bela capital do 
Amazonas? 

Ainda há tempo, Sr. Presidente, de o Governo se lembra de que, compa
radamente com o restante do Brasil, as importações através da uzona Franca 
de Manaus" não atingem sequer 2% do total. Assim1 a incidência desses qua
se 15% não vai pesar tanto na politica econômico~financeira do Governo, mo
tivo pelo qual advogamos aqui a exclusão pura e simples da "Zona de Frãn
ca" de Manaus dos efeitos do novo Imposto Sobre Operações Financeiras. 

Sr. Presidente, a Associação Comercial do Amazonas, encaminhou ao 
Presidente da República, documento minuncioso e irretorquível, esgotando 
todos os argumentos em favor da nossa tese, e honrou nos enviando uma có
pia, que encareço seja inclusa neste meu discurso. (Muito bemt) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO CARREIRA, 
EM SEU DISCURSO: 

!OF PODE CAUSAR DESEMPREGO NA ZF 

"A instituição da SUFRAMA, a partir de 1967, foi a única medida go
vernamental eficaz na área do planejamento regional da Amazônia Ocidental 
que apresentou resultados positivos evidentes, apesar do curto período de sua 
vigência. 

2. O esforço de desenvolvimento do Governo Federal, materializado 
no processo de industrialização e no desenvolvimento comercial que se vem 
verificando na área sob jurisdição da SUFRAMA, poderá ficar seriamente 
prejudicado, no caso de serem gravadas as importações da Zona Franca de 
Manaus, com a incidência de 15% de IOF, em decorrência das medidas fiscais 
recentemente tomadas pelo Governo FederaL 

3. A implementação desse imposto poderá tambêm gerar desemprego, 
com graves repercussões na área social. Em Manaus, cidade que se urbaniza a 
uma taxa anual estimada atualmente em torno de 10%, a geração de empre
gos adicionais para absorver a mão .. de-obra que se lança no mercado de tra
balho é uma preocupaÇãO particularmente séria. 

4. Na Zona Franca os negóciOs- e portanto tambêm os empregos
giram em torno da importação de bens que abastecem os três setores da eco
nomia, especialmente a indústria e o comércio. A indústria abastece-se de in
sumos para produzir os manufaturados que vende nos centros de consumo 
do país e do exterior, e o comércio, através dos artigos que importa, vem esti
mulando o excelente surto turístico que hoje se verifica em Manaus. 

5. Pode·se calcular entre 15.000 e 20.000 o número de novos empregos 
que devem ser criados em Manaus, anualmente, para absorver a mão-de-obra 
adicional que se lança no mercado de trabalho. A criação desses empregos de
pende, basicamente, do natural desenvolvimento das atividades industriais e 
comerciais. 

6. As importações da ZFM jâ se encontram limitadas desde 1976; con· 
seqüentemente, a vigência do !OF de 15% sobre suas operações de câmbio 
constituirá uma dupla penalidade. 

7. O contingenciamento, em si,jã induziu o encarecimento dos produ
tos da ZFM, ao produzir uma inflação de demanda (caso do comércio) e ao 
forçar a indústria a um processo prematuro de nacionalização acelerada, de 
modo a garantir uma razoâvel expansão de sua produção. Ao incorporar 
maior quantidade de insumos nacionais, os produtos industrializados na 
ZFM tornam-se mais caros, reduzindo-se proporcionalmente sua competiti
vidade. 

8. O orçamento de importações da ZFM tem sido, em termos reais, 
ainda menor do que os valores nominais fixados nos decretos do Governo Fc-
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deral, uma vez que é fixado em dólares, sabendo-se que a inflação americana 
situa-se atualmente em torno de 15% anuais. 

9. A indústria que se instalou em Manaus é tipicamente absorvedora de 
mão-de-obra, de forma que, da sua per/ormance e desenvolvimento depende, 
em grande parte, a situação do emprego na Zona Franca. 

10. O setor industrial implantado com os incentivos da SUFRAMAjã 
experimenta situações adversas de ponderãvel gravidade no que diz respeito à 
sua capacidade de competição nos mercados interno e externo. Dentre esses 
fatores, que elevam custos destacam-se: 

10.1 - Contingenciamento das Importações 

As importações da ZFM encontram-se contingenciadas desde 1976, isto 
é, o seu valor global é anualmente prefixado em decreto, que limita o quanti
tativo mâximo a ser impoitado. Esta medida, ao limitar as importações, re
presentou um freio na expansão dos setores secundário e terciârio da Zona 
Franca de Manaus, o que por si só constituiria uma justificativa para a exclu
são da ZFM da ârea de incidência do IOF sobre as importações brasileiras, 
cujo objetivo é desestimular as compras de bens e serviços no exterior. 

10.2 - Custo de Transporte 

A distância a que Manaus se encontra dos centros fornecedores de 
matérias-primas e dos mercados consumidores e o encarecimento do preço 
dos combustíveis elevam continuamente o custo dos tr'ª'nsportes de e para 
Ma naus, que passa a ser um expressivo componente nos custos totais do se
ter industrial. Esse custo, em face da conjuntura energética mundial, deverã 
ser progressivamente crescente, constituindo uma variável não administrável. 
A aleatoriedade de sua elevação ê uma constante_ ameaça pára o poder de 
competição dos produtos industrializados na ZFM. 

I 0.3 - fndices de Nacionalização 

Por determinação do Governo Federal, os artigos fabricados em Ma
naus devem utilizar insumos nacionais em proporção cada vez maior, de 
acordo com índices de nacionalização setoriais, periodicamente revistos, esta
belecidos pela SUFRAMA. 

Em decorrência das menores economias de esca1a que a indústria nacio
nal desfruta e/ou da menor produtividade, os insumos nacionais, dentro dos 
padrões de qualidade da indústria radicada na ZFM, são, via de regra, mais 
caros. 

Além disso, as empresas industriais da ZFM são obrigadas a manter, nos 
centros nacionais fornecedores de insumos, ~:~ma base operacional onerosa, 
com vistas a realizar controles de qualidade prévios, de modo a evitar o trans
porte de ida e retorno de componentes rejeitados. 

Estes fatos vêm elevando o custo das matérias-primas, obrigando as em
presas, muitas vezes, a sacrificios de rentabilidade para manutenção do seu 
poder de competição no mercado. 

10.4 - Treinamento da Mão-de-Obra 

A inexistência de tradição na Zona Franca, leva as empresas à adoção de 
um extenso e continuado programa de treinamento por benefícios sociais~ tais 
como transporte gratuito, alimentação subsidiada, assistência médico
dentária e social, recreação, etc. 

Esses custos, maiores do que os existentes nos grandes centros industriais 
do país, são naturalmente agregados ao custo final dos produtos industriali
zados na ZFM. 

Em alguns setores industriais os beneficias sociais concedidos aos empre
gados superam os salários diretos. Essa política social é, provavelmente, res
ponsável pelo clima de paz e cordialidade reinante entre empregados e empre
gadores na Zona Franca de Manaus, que até hoje desconhece ações sindicais 
objetivando greves. 

10.5 - Inexistência de Economias Externas 

A inexistência de economias externas resultantes da aglomeração indus
trial. na medida das encontradas no centro-sul do País, não possibilita o sur
gimento de beneficias que possam reduzir os custos do setor industrial im
plantado na ZFM. 

1 I. As importações da ZFM em relação às importações brasileiras, no 
período de 1977-1980, vêm apresentando acentuada redução, o que demons
tra uma perda de posição relativa da Zona Franca como área importadora. 
ConseqUentemente, a arrecadação do IOF na ZFM também seria extrema
mente pequena se comparada com a -do total do país. O quadro seguinte des
creve claramente essa situação: 

12. A elevação do custo das importações da ZFM, representada pela 
incidência do IOF nas operações de câmbio, afetarâ as exportações desta ârE"a 
de excepcionalidade fiscal estabelecida pelo Governo Federal através do 
Decreto-lei n9 288/67. O encarecimento dos custos das matérias-primas impe
dirá, Certamente, o a tingimento da meta de US$150 milhões a serem exporta
dos em 1980 pela ZFM. 

Conclusões 

a) A cobrança do IOF de 15% sobre as operações de câmbio realizadas 
localmente poderã trazer consequências desastrosas ao desenvolvimento eco
nômico e s_ocial da ZFM. Além de afetar a atividade comercial, com reflexos 
imediatos no turismo interno orientado para Manaus, a medida desestimula
rá o desenvolvimento industrial, causando desemprego na ãrea social de uma 
cidade que se urbaniza a uma taxa elevadíssima, estimada em torno de 10% 
ao ano. 

b) O encarecimento das importações agravará sensivelmente os atuais 
custos de produção de Manaus, já elevados em decorrência de: 

da; 

b.l - Contingenciamento das importações da ZFM desde 1976; 
b.2 - custo de transporte 'crescente; 
b.3 - t custos de treinamento de mão-de-obra para tornã-la qualifica-

b.4 - . índices de nacionalização; 
b.5 - inexistência de economias externas. 
c) As importações da ZFM fÕram limitadas através do sistema de con~ 

tingenciamento, em vigor desde 1976, fixando o Governo Federal, atravês de 
decretos anuais, os limites globais máximos das importações. Este contingen .. 
ciamento por si só, jã é um freio às importações da Zona Franca. 

d) A cobrança do IOF de 15% sobre o valor dos insumos importados 
pela ZFM, ao encarecer o custo das mercadorias exportáveis, prejudicará se .. 
riamente o esforço de exportação realizado pela ZFM, que esperava atingir 
um volume de vendas externas da ordem deUS$ 150 milhões no corrente ano 
de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não hã mais oradores inscri
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou e~cerrar a presente sessão. designan .. 
do para a próxiina sessão extraordinária a realizar .. se às 18 horas e 30 minu
tos. a seguinte, 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno úníco, do Projeto de Decreto Legislativo n9 18, de 
1976 (n' 53, de 1976, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa do Brasil 
e outros. países, em Viena. a 8 de nOvembro de 1968, tendo 

PARECERES, sob n•s 155, 156 e 157, de 1980, das Comissões: 

- de Relações Exteriores, favorável; e 
- de Transportes, Com-unicação e Obras Públicas, }9 pronunciamento: 

solicitando audiência do Poder Executivo; 29 pronunciamento: (atendida a di
ligência). favorável. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 
1979 (n• 20/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de 
fevereiro de 1979~ tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 54 e 55, de 1980, das Comissões: 

- de Relações Exteriores e 
- de Educação e Cultura. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 2, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n• 107, de 1980), que suspende a execução dos arts. 287 e 288 da Lei n• 
2".087, de 20 de dezembro de 1974, do Município deTupã, Estado de São Pau
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão,_às 18 horas e 20 minutos.) 
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ATA DA 56• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDtNCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guíomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto - José Lins - Mauro Benevides - Dinarte Mariz - Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire -João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela -Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Jú
nior - Dirceu Cardoso -João Calmon - Moacyr Dali a ~Amaral Peixoto 
- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco 
- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Fia~co Montoro 
-Orestes Quércia- Henrique Santillo - Lázaro Barboza- Benedito Ca-
nelas - Valdon Varjão - Vicente Vuolo- Mendes Canale - Pedro Pe
drossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Leite Cha
ves- Evelãsio Vieira --Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard 
- Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Não hã Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
18, de 1976 (n• 53, de 1976, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Convenção sobre Trânsito Viário. finilado entre a Re
pública Federativa do Brasil e outros Países, em Viena, a 8 de no
vembro de 1968, tendo 

PARECERES, sob n•s !55, !56 e !57, de 1980, das Comissões: 
- de Relações Exteriores, favorável; e 
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 Pronun-

ciamento: solicitando audiência do Poder Executivo; 29 Pronuncia
mento: (Atendida a dilegência), favorãveL 

Em votação- o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
23, de 1979 (n• 20/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Gov~rno da República de 
Cabo Verde; em Brasflia, a 7 de fevereiro" de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 54 e 55, de 1980, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Educaçiio e Cultura. 

Em votação o projeto, em- turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 2, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 107, de 1980), que suspende a execução 
dos arts. 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 20 de dezembro de 1974, do 
Município de Tupã, Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação.· 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃo- N• 2, DE 1980 
Suspende a execução dos arts. 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 

20-12-74, do Município de Tupã, Estado de Sio Paulo. 

O Sen-ado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstituciOnalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 17 de outubro de 
1979, nos autos do Recurs·o EXtraordinário 119 88.078-0, do Estado de São 
Paulo, a execução dos artigos 287 e 288 da Lei n• 2.087, de 20 de dezembro de' 
1974, do Município de Tupã, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sobre a mesa, redações fi
nais dos Projetas de Decreto Legislativo n•s !8, de 1976 e 23, de 1979, aprova
dos:Íla Ordem do Dia da presente sessão, e que, nos termos do pârágrafo úni
co do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenãrio, se
rão lidas pelo Sr. 1•-Secretãrio. (Pausa.) 

São lidas os seguintes 

PARECER N• 259, DE !980 
Dà Comissão de Redução 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1976 
(n' 53/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a rtdação final do Projeto de Decret.o Legislativo 

n• 18, de 1976 (n• 53/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e outros países, em Viena, a 8 de novembro de 1968. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 259, DE 1980 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1976 
( n• 53, de 1976, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal. 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 

Aprova o texto da Convenção sobre Trânsito Viário, firmado en
tre a República Federativa do Brasil e outros países, em Viena, a 8 de 
novembro de 1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção sobre Trânsito Viãrio, firma

do entre a República Federativa do Brasil e outros países em Viena, a 8 de no
vembro de 1968. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

PARECER N• 260, DE 1980 
.r;>a ~!Jmissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1979 
(n• 20/79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislatjvo 

n• 23, de 1979 (n• 20/79, na Câmara dos Deputados), aprova o texto do Acor
do sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 
de fevereiro de 1979. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
Dirceu Cardoso, Relator - Murilo Badaró 
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ANEXO AO PARECER N 260; DE !980 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nfil 23, de 1979 

(n• 20/79, na Câmara dos Deputados). 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 

inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senad_o Federal, 
promulgo 9 seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1• ~aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cidtural, 

concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cabo Verde, em Brasllia, a 7 de fevereiro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os pareceres lidos vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos de dispensa de publicação que serão lidos 
pelo Sr. l'i'-Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 
REQUERIMENTO N• 141, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regim-ento -Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• !8, de 1976 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. - Moacyr Dalla. 

REQUERIMENTO N• 142, 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 
Decreto Legislativo n~ 23, de 1979 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1980. Moacyr Dalla. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Aprovados os requerimen

tos, passa-se à imediata apreciação das redaÇões finais ãnteriormente lidas. 
Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 18, de 

1976. (Pausa.) ~ 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar 

a discussão. (Pausa.) 
Estã encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em discussão a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1979. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovada. 
Aprovada a Redação Final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência designa para a sessão ordinária de amanhã, 3. seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1976 
(Tramita~emcortjunto com os PLS n•s 193/75, 283/76 e 121/77) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1976 (n• 
983/63, na Casa de origem), que altera o art. 73 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s !08 a 1!0, do 1980, das Comissões: 

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

- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1975 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os PLS n•s 283/76 e 121/77) 

Votação, em primeuo turiiO-;-Oo'~Projeto de Lei do Senado n'i' 193, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do art. 73, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, pela pre
judicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 2, de 1976. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1976 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os PLS n•s 193/75 o 121/77) 

Votação, em primeiro turno, do Projetó de Lei do Senado n'i' 283, de 
1976, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adicional noturno 
para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a !lO, de•1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Financas, pela pre
judicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 2, de 1976. 

-4-

PROJETO DELE! DO SENADO N• 121, DE 1977 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os PLS n•s 193/75 e 283/76) 

V9tação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 121, de 
1977, do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s !08 a !lO, do 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Financas, pela pre

judicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Projeto de Lei da Câma
ra n• 2, de 1976. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 86, de 1979 (n'i' 

180/75, na origem), que extingue a punibilidade de infraçõos do Código Elei
toral, mediante condíções e nos casos que específica, tendo 

PARECER, sob n• 53, de 1980 da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, favorãvel, com Emendas n•s I o 2- CCJ, 
que apresenta. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1980 (n• 
2.229/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares dos 
Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dâ outras pro
vidências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 173 e !74, do 1980, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Segurança Nacional. 

-7-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1980 (n• 
~ 14, de 1979, na Casa de origem), que permite o abatimento, da renda bruta, 
de despesas relativas a tratamento de dependente excepcimíal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 119, de 1980, da Comissão: 

- de Finanças. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 58, de 1979, do Se
nador Itamar Franco, que altera o art. 205 do Regimento lnterno do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, sob nl's 78 e 79, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- Diretora, favorável, com a Emenda que apresenta de número 1-CD 

IR. 
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-9-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, de sua au
toria, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações 
de ensino superior. 

-10-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que "estabelece normas para a concessão de assistência judiciâria 
aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Jusdça, peJa constitucionalidade e juridicidade, e, 
no mérito, favorável; e 

- de Finanças, favorável, com Emenda n9 1-CF que apresenta. 

-11-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 221, de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en
tidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali
dade,juridicidade e favorável quanto ao mêrito; 29 pronunciamento: (reexame 
solicitado pela Comissão de Finanças) -aceitando a conclusão daquela Co
missão de que o Projeto não é de Lei Complementar; e 

- de F1nanças, favorável. 

-12-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão:· 

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

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n• 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de servidores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Comis· 
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 139/80, do Senador Ber
nardino Viana, de adiamento da discussão para exame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-14-

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que conclui contrariamente à convocação compul~ 
sória do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre 
sua administração ao Plenário do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 140/80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 45 minutos.) 

ATO N• 08, DE 1980 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

O Sr. Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve 

Art. I 9 Fica constituído Grupo de Trabalho para proceder à elabo
ração de anteprojeto de resolução, adaptando à Administração 'do Senado 
Federal, as normas do Decreto n• 84.669, de 29 de abril de 1980, do Senhor 
Presidente da República, que regulamenta o instituto da progressão funcio
nal a que se referem a Lei n• 5.645, de 10-12-70, e o Decreto-Lei n• 1.445, de 
13-2-76 e dã outras providências". 

Art. 2• O Grupo de Trabalho será composto dos servidores Joel Mon
teiro Bentim, Jayme Correa de Sá, Sílvio Hauagen Soares, José Jabre Baroud, 
Francisco das Chagas Monteiro, Joel Ely Ribeiro, datilógrafo, e Joaquim Or· 
tega Filho, contínuo, e funcionará sob a coordenação do primeiro. 

Art. 39 O prazo para a apresentação do anteprojeto a que se refere o 
art. 19. deste artigo ê de 25 (vinte e cinco) dias, a partii desta data. · 

Brasília, 6 de maio de 1980. - Alexandre Costa, Primeiro Secretário. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar comunica 
que a Sessão Plenária, convocada para as 15:00 do próximo dia 12, fic8. adia
da para as 17:00, mesmo local e data. 

Brasflia, 8 de maio de 1980. - Deputado Raymundo Diniz, Presidente -
Deputado Mac DoweU Leite de Câstro, Secretário. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES E OBRAS PÚBLI
CAS 

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 23 D;E 
ABRIL DE 1980 

Aos vinte e três dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta, às nove 
horas e trinta minutos, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senado
res Vicente Vuolo - Presidente em exercício, Passos Pôrto, Alberto Silva e 
Pedro Pedrossian, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito· Ferreira, Affonso Camãrgo, Evandro Carreira, LázarO Barboza e 
Orestes Quêrcia. 

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 n• 303, de 1977- que "inclui na relação des· 
critiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação o trecho Campo Grande
Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul". 

Relator: Senador Passos Pôrto. 

Aprovado parecer por audiência prévia ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER). 

Projeto de Lei do Senado n• 304, de 1977 - que "inclui, na relação des
critiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o trecho Porto 
Murtinho-.:.caracol-Bela Vista-Ponta Perã-Amambal-Iguatemi
Guaíba (PR), nos Estados de Mato Grosso do Sul e Paranã". 

Relator: Senador Pedro Pedrossian. 
Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1977- que "atribui à TELEBRÁS 
ou às suas Subsidiárias a incumbência de elaborar as listas telefônicas. Em 
apreciação o Substitutivo ·de Plenário. 

Relator: Senador Alberto Silva. 
Aprovado parecer favorável ao Substitutivo de Plenário. 

Dando continuidade, o Senhor Presidente expressa seu desejo de dinami~ 
zar a Comissão, começando por organizar visitas à Ferrovia Nacional do Aço 
e à BR-165- Cuiabã-Santarém, obras da maior importância. 

Em seguida, o Senador Passos Pôrto diz estar de acordo e sugere, tam
bém, enviar convites a algumas autoridades, assim como ao Ministro das Co
municações, ao Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
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{DNER) e outras, que poderão trazer informações preciosas, proporcionan
do um trabalho proffcuo a esta Comissão Técnica. 

Ao receber a palavra. o Senador Alberto Silva propõe a elaboração de 
um projeto, pela Comissão, visando a melhoria do transporte urbano, res
ponsável por grande parte do consumo de combustível. 

Logo após, o Senador Pedro Pedrossian endossa a opinião dos demais e 
felicita o Senhor Presidente pela oportuna iniciativa. 

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, serã assinada pelo Senhor Presidente. 
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3. José Richa 

Suplantes 

1. Jutohy Magalhães 
2. Affonso Camargo 
3. Jo6o Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Pel:w:oto 

Ãssistenhl: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 10100 horas 
bocal: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter· Mendes Canale 
Vice·Prosidenh11 Agenor Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão li) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO 00 MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

Paulo Brossord 

Vlce-Líderes 

Humborto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Mauro Senevidei 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR- PP 

Titulares 

1. Mendes Canale 
2. José Uns 

3. Eunice Michiles 
4. VIcente Vuolo 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Lideres 

Evelásio Vieira 
Alberto Silva 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silvo 
3. Almir Pinto 

1. Evandro Carroira 1. Marcos Freire 
2. Agonor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevidos 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Lido r 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José li~s 

lomanto Júnior 

Moacyr Oalla 
Murilo Badar6 
Saldanha Dftrzi 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB 

Líder 
Leite chaves 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

Líder 

Henrique Santillo 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL - (COF) 
{11 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Prosidonte: lózaro Barboza 

Suplenflts 

1. Jo56 Guiomard 
Assistente1 Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 2. José Sarney 2. Tarso Outra 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 3. PassosPôrto 3. Benedito Canelas 
Local: Sala "Clóvis B.ovilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Saldanha Oef-zi 4. Moacyr Oalla 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
l'i'-Vlce·Presldente: Aloysio Chaves 
2'i'·Vicc-Presidento: Hugo Ramos 

Titulares Suplontes 

1. Henrique de la Rocque 1. Lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Ad~nbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha Lima 
2. Leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lózaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Cióvi$ Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. Benedito Ferreira 

1, Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mauro Benevides 

1. Henriquo Santillo 
2 •. Roberto Soturnino 
3. Gilvan Rocha 

AssiStente: Ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuni6es: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teot6nio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1 . Amon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José lins 
4. Jessé Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Cantilas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. leotõnio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

Suplentes 

1. Helvidio Nuqes 
2. AlbertO Silva L 

3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vu~lo 

1. José Richa 
2. ·Orestes Quércia 
3.: T-oncredo Neve" 
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Assi:!.tcnte: Frcnci$co Guilherme Thces Ribeiro - Roma! 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo B - Ramal 442 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jodo Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhêes 

Titulares Suplentes 

1, João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhões 
4. Aloysio Chaves 
S. Aclerbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Eveláslo Vieira 
3. Franco Montoro 

1. José Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossion 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Roçha 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào 11) 

1. FI'C:Inco Montoro 1. Nelson Corneiro 
2. Humberto Lucena 2. Maréos Freire 
3. Jaiian Barreto 

Assistente: Leila leivas Ferro Co~a - Ramal 497 
Reuniões: Quintas--feiras, eh 11 :00 horas 
tocai: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-President&: Alberto Silva 

Titula'res Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1 . Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Rarnal 307 
Re1.1niões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu CardosO 1. Gilvan Rocha 

local: Sola "Clóvis Bevilác:qua" - Anexo 11 _ Ramal 623 2. Itamar franco 2. RobertO Saturnino 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
. (17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice·Presidente: Léincredo Neves 

T~ulares 

1· Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. -v:ic~~.:!l Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 o·. Mendes Canale 

1. Cunha lima 
2. Taricredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Miltop Cabral 
6. José Guiomord 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. JositRicha 

3. Henrique Santil\o 

1 Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 

~ local; Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. da Sra. Senadora 
; Eunice Michiles - Ramal ~84 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - [CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 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: MariQ Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 

Maiode1980 

l. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Camoiro 2. MtiUro Benevides 
3. Itamar Franc:o 3. Leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Loc:al: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 62le 7}6 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Gilvon Rachá 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
A. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canelas 

1. José Rkha 
2. Adalberto Sena 

As$istente: Lado Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quir\tcis·feiras, às 10:30 horas 
loc:al: Sala '·'Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais' 621 e 716 

gJMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
\'ice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amart~l Furlon 
3. Murilo BadQró 3. José Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

5. Pedro Simon Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunho lima 

6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Assistente:, Carlos Guilherme Fonseca - ROma! 676 
R~uniões: Quintas-feiras, às 9:30' horas 
lócal: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 mem?ros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Hl!llvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vargas 

Titulare; Suplentes 

1. · lenoir Vargos 1. Jutclhy Magalhães 
2. Helvldio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Mi.chiles 
4. Moacyr Oalla 4. Beneditg Canelas 
5. Henrique de la Roc::que 
6. Áloysio.Chaves 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 
2~'~Vice~Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. T ãrso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lomanto Júniar 
5. Me.ndes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vargas 
9. José Sarnoy 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrçssian 
3. Henrique de la Rocuque. 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assisten~1 Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniõest Quartas-feiras, Qs 9J30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-Presidenle: Humberto -Lu~n~ 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique d' La Rd"cque 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 

Supl,entes 

1." Affonso Cal'!õtargO 
.2. Pedro Pedrossian 
3. Áderbal JOrema 
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1: ·evandro Carreira 
2f Humberto Lucena 
3:: Lázaro Barboza 

1. Ore5tes Quércia 
2. Evelá5io Vieira 

A55istente: l.ctila leivas Ferro 'Costa - Ramal 497 
Rouniões: Quinta5-feiras, às 9:30 horas 
L~al: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vic&-Presidente; Vicente Vuolo 
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Titulares Suplentes 

1 . Benedito Ferreiro 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

1, Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lcizaro Barboza 2. Agenor Mario 
3. OreStes Quérda 

Assistente: Leila Leivas Ferro CO$ta - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSCíES PERMANENTES 

Sexta-feira 9 1487 

B) •cRVIÇO DE tOMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissl5es Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Loeof: Anexo 11 - Térreo 
Teletone: 225-"8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Na cio· 
nal 
2) Comissões Temporários para Apreç[açóo de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnq~:~érlto, e 
4) Comiss6o Mista do Proieto de lei Orçç:~mentória (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes. de ComissQes1 fiaroldo Peniira Fernandes- Ra· 
mal 674; Cleide Maria1B.F. Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes 
de Sá - Ramal 310- Helena lsnard ·Accauhy Sarros dos 
Santos - Ramal 314; Elizab&th Gil Barb0$0 VJanna- Ramal 
314; Nadir Ferreira da Rocha !...... Ramal 702. 

HOR~RIO DAS.REUNICíES DAS C()MISSCíES PERMANENTES' DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS AsSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUYBARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais-621 e716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30, 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUYBARBOSA 

LEOA C.A.R. Ramal-623 Ramais-621e716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUYBARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramais-621e716 RUYBARBOSA C.D.F. 

Ramais-621 e716 
LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
C.C.J. Ramal-623 

DANIEL 
RUY BARBOSA 

10,00 10,30 c.s. 
Ramais- 621 e 716 !!DA 

RUY BARBOSA 
C.A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00. C.l.S. LEI LA 
·ANEXO "8" 

Ramal-623 

10,30 C. E. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramaf-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" 
Ramal-·484 

CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO 'DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 044 SÁBADO, 10 DE MAl O DE 1980 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 57• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1 .2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 2/80 (n• 2.137-B/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei n• 1.252, de 22 de 
dezembro de 1972, que altera e consolida a legislação referente ao Fundo 
Aeronáutico. 

- Projeto de lei do Senado n<? 239 J79, que cancela penas impostas 
ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina a devolução 
das condecorações nacionais que lhe foram retíradas, bem corno a sua 
reinclusào nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluí
do. (Redação do vencido para o segundo turno regimental.) 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Arquivamento dos Projetos de Lei da Câmara n•s 70/78 e 63/79; e 
dos Projetos de Lei do Senado n•s 242/77-Complementar e 190/79, por te
rem -recebidos- parec-e-res -00-ntrá-rios, 'l.uan-te- ao--mér-it-O,---das -Comissões a 
que foram distribuídos. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 87/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que revoga o artigo 14 da Lei n' 6.620, de 17 de dezembro 
de 1978. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALBERTO SILVA- Preconizando medidas que visem 
acelerar o programa do ãlcool no País. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Con1iderações sobre a pene
tração de empresas multinacionais no setof de saúde do País. 

SENADOR D/NARTE MARIZ- Gravidade da situação do Nor
deste face a seca prolongada que assola aquela Região. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Depoimento prestado pela 
Sra. Lia Junqueira perante a CPI que exarnina a violência urbana. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 88/80, que estende ao empregado do
méstico a proteção da legislação de acidente do trabalho. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 2/76 (n• 983/63, na Casa de origem), 
que altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado n•s. 193/75, 283/76 e 
121/77.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado 'n• 193/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do ari.. 73, caput, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara n• 2/76 e com os Projetos de Lei do Senado n•s. 283/76 e 121/77.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Sen_ado_ n9 283/76, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adicional noturno para os trabalha
dores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei 9-a Câmara n9 2/76 e com os Projetas de 
Lei do Senado n.'l>. 193/75 e 121/77.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 121/77, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Tra
balho. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 2/76 
e com os Projetos de Lei do Senado n's. 193/75 e 283/76.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 86/76 (n' 180/75, na origem), que ex
tingue a punibilidade de infrações do Código Eleitoral, mediante con
dições e nos casos que especifica. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 4/80 (n' 2.229/79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre O 
Conselho de Justificação das Polícias Militares dos Territórios Federais 
do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dâ oi.ltras-proViáê"ncias. AJn<Jvii-
do. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 8/80 (n• 114/79, na Casa de origem), 
que permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas e trata
mento de dependente excepcional. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Resolução n• 58/79, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, que altera o art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Aprovado, com emenda, após usar da palavra no encaminhamento da vo
tação o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

- Requerimento n9 130/80, de autoria do Sr. Senador Humberto 
Lucena, so[icitando urgência, nos termos do art. 371, alínea .. c .. , do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senad~ n• 2/80, de sua autoria, 
que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes da:s fundações de 
ensino superior. Votação adiada por falta de quorum, após usar da pala-
vra o Sr. Marcos Freire. 

- Projeto de Lei do Senado n• 209/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, alterando a Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
"'estabelece normas para a concessão de assistênciajudiciâria aos necessi
tados". Votação adiada por falta de quonun. 

- Projeto de Lei do Senado nq 221/77, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraes
tatais vincUladas à União -pelo Congresso Nacional, e dâ outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 326/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil 
(Lei n• 3.071, de 1• d~janeiro de 1916). Votação adiada por falta de quo-
rum. 
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- Projeto de Lei da Câmara n' 87 f79 (n' 363/79, na Casa de ori
gem), restabelecendo direito de servidores públicos, no caso que especifi
ca. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n9 139/80, solicitando audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

- Parecer n9 1.238/79, da Comissão dC Constituição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocaçãO compulsória do Governador do 
Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Plenãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n'i' 4, de 1975, do Sena
dor Itamar Franco. Discussão sobrestada por falta de quorum para vo
tação do Requerimento n'» 140/80, solicitando reexame da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADORA EUNICE MICHILES- Transcurso do i' aniversãrio 
de falecimento do Senador João Bosco; 

SENADOR EVELÂS/0 VIEIRA -Potencialidades do setor mine
ral catarinense. Instalação de distrito do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, no Estado de Santa Catarina. -

SENADOR JOSE LJNS, como Líder- lo aniversãrio de falecimen
to do Senador Joi!o Bosco. 

SENADOR JAISON BARRETO- Trabalho elaborado pelo empre
sârio Realdo Guglielmi a respeito do aproveitamento do carvão mineral. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Atuaçi!o do Tribunal de Contas 
da União concernente a fiscalização financeira e· orçamentãria das contas 

de entidades públicas. Homenagem ao Ministro Batista Ramos face a sua 
aposentadoria no TCU. 

SENADOR JOSE LINS, como Líder-- Proposta a ser apresentada à 
Assembléia dos Trabalhadores Metalúrgicos convocada para o próximo 
domingo, visando o encerramento do movimento grevista em São-Berilar~ 
do do Campo. 

SENADOR JOSE RICHA, como Líder- Telex en~iado pela Orga
nização das Cooperativas do Estado do Paranã aos Ministros da ãrea eco
nômica. defendendo a revisão do preço mínimo da saca -de milho para a 
safra agrícola que se inicia. 

SENADOR CUNHA LIMA- Apelo ao Presidente João Figueiredo 
em favor da reativação da Wallig Nordeste S.A., de Campina Grande-PB. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Apoiamento à Proposta de 
Emenda à Constituição n9 16/80, que objetiva transferir o imposto de 
transmissão de imóveis aos municípios. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 5-5-80. 

3 - ATA DE COMISSÃO 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 57• SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES, JORGE KALUME E PASSOS PÓRTO. 

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

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Eunice Michiles - Aloysio Chaves 
-Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho --Alexandre Costa- Henrique de 
La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- José Lins 
- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena 
- Aderbal Jurema- Marcos Freire- João Lúcio - Lomanto Júnior-
Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Franco Montoro- Orestes Quêrcia
Lázaro Barboza- Valdon Varjão- Affonso Camargo- Evelãsio Vieira
Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

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

O Sr. l'»-Secretário procederá à -leitUra do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 261 E 262, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1980 (n9 2.137-B, de 
1979, na origem), que "dá nova redaçio a dispositivos do Decreto-lei 
n'» 1.252, de 22 de dezembro de 1972, que altera e consolida a legis
lação referente ao Fundo Aeronáutico". 

PARECER N• 261, DE 1980 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O Ministro de Estado da Aei-OriáliticãPrOpôs~ --ao Senhor Presidente da 
República, nova redação a dispositivos do Decreto-lei n'i' 1.252, de 22 de de~ 
zembro de 1972, "a fim de compatibilizá-los à legislação subseqüente e as 
operações normais relativas a bens e à disposição" daquela Pasta. 

Em virtude da necessidade da adaptação demonstrada, o Chefe do Go~ 
verno submeteu a matéria à deliberação do Congresso Nacional, acompanha~ 

da de ExP-osiçãO -de -MOtiVOs, em que o titular da Aeronáutica informa ter a 
Lei n' 6.620, de 17 de dezembro de 1978, revogado o Decreto-lei n• 975, de 20 
de outubro de !969. Frisa, o documento ministerial, que hã "múltiplas for
mas de incorporação de bens ao patrimônio da Aeronáutica, tais como aqui~ 
sição, arrematação, desapropriação, adjudicação ou encampação". 

Daí, a conveniência de alteração de dispositivos do Decreto~ lei 1.252/72, 
justamente ... 

..... para dizer que constituem receitas do Fundo Aeronáutico, 
para aplicação limitada, sujeitas às normas gerais de pla~ejame~ 
to, programação e orçamento as obtidas do produto de alienação de 
aeronaves, viaturas, equipamentos de comunicações, ou quaisquer 
outrOs bens, que lhe foram incorporados, bem como as rendas pro~ 
venientes da exploração, inclusive arrendamento, de imóveis jurisdi~ 
cionados ao Ministério da Aeronáutica." 

Examinada pela Câmara dos Deputados, a matéria mereceu aprovação, 
vindo, agora, ao Senado Federal. 

O Decreto~ lei n9 975/69 definia os crimes de contrabando e transporte de 
terroristas e subversivos, praticados por meio de aeronaves. Estabelecia (arts. 
69 e 79) a possibilidade de utilização de aeronaves, viaturas e equipamento de 
comunicação apreendidos. Foi revogado pelo art. 55 da Lei n' 6.620/78. mas 
continua a ser mencionado no art. 29 da Lei n9 1.252/72, que aponta as recei-
tas do Fundo Aeronáutico. -

Está comprovada a necessidade das alterações propostas, motivo por 
que opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 1980- Jorge Kalume, Presidente
Murilo Badaró, Relator- Jaison Barreto - -Agenor Maria - Mauro Benevi
des. 

PARECER N• 262, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças o projeto 
de lei que dã nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1.252, de 22 de de-
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zembro de 1972, que Haltera e consolida a legislação referente ao Fundo A e~ 
ronáutico". 

A proposição ê de iniciativa do Senhor Presidente da República, que a 
submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da 
Constituição, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Aeronáutica, que afirma: 

"O Ministêrio da Aeronáutica propõe a Vossa Excelência nova 
redação a dispositiVos do Decreto-lei n9 1.252, de 22 de dezembro de 
1972, a fim de compatibilizâ-los à legislação subseqUente e às ope
rações normais relativas a bens à disposiÇão deste Ministério. 

2. Tendo sido revogado o Decreto-lei n' 975, de 20 de outubro 
de 1969, pela Lei n' 6.620 de 17 de dezembro de 1978, e havendo 
múltiplas formas de incorporação de bens ao patrimônio desta Se
cretaria de Estado, tais como aquisição, arrematação, pelos modos 
legais, propõe-se a alteração de dispositivos do Decreto-lei n9 1.252, 
de 22 de dezembro de 1972, para dizer que constituem receitas do 
Fundo Aeronáutico, para aplicação limitada, sujeitas às normas ge
rais de planejamento, programação e orçamento as obtidas do pro
duto de alienação de aeronaves, viaturas, equipamentos de comuni
cações, ou quaisquer outros bens, que lhe forem incorporados, bem 
como as rendas provenientes de exploração, inclusive arrendamen
to, de imóveis jurisdicionados ao MiniStério da Aeronáutica. 

3. Nessas condições, tenho a honra de submeter à alta consi
deração de Vossa Excelência o incluso Anteprojeto de Lei, que se 
aprovado, ensejará a compatibilização do Decreto-lei, nll 1.252, de 
22 de dezembro de 1972, com a legislação subseqUente e as ope
rações relativas a bens do Ministério da Aeronáutica." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do Plenário, 
após ser apreciada nas Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança 
Nacional e de Finanças. 

No Senado Federal, manifestou-se a Comissão de Segurança Nacional 
pela aprovação do projeto. 

As modificações legais, propostas pelo Poder Executivo, referem-se à 
constituição das receitas do Fundo Aeronáutico, tornando mais específicos 
seus recursos e compatibilizando o texto legal com a legislação vigente. 

Sob o aspecto financeiro, qile nos cabe examinar, nada temos a opor à 
proposição em apreço. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n' 2, de 1980. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1980- Cunha Lima, Presidente
Jorge Kalume, Relator - Mauro Benevides - Lomanto Júnior- José Guio
mard- Jutahy Magalhães- Mendes Canale- Affonso C amargo- Salda
nha Derzi. 

PARECER N• 263, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido para. o iSef;widO tui:n.O :regimental 
d<l· il'rojeto Ide !Lei id<> !Senado ID·" ~9, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo 
turno regimental do Projeto de Lei do Senado n.0 239, de 1979, 
que cancela: penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitscheck 
de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacionais 
que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros 
das respectivas ordens dos quals tenha. sido -excluido. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1980. - Adalberto Sena, Pr-e
sidente - Saldanha; Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.• 263, DE 1980 

Redação do •vencido para. o ~Segundo turno regimental 
d<> Projeto de Lei :do Sena.Wl n.O ~9, ide 1979, \ljUe -cancela 
penas impostas ao .ex-Presidente ;Juscelino :Kubitschek de 
Oliveira, determina a !devolução idas >Condecorações nacio
nais que lhe foram retiradas, tbem :como ja tsua reinclusão 
nos I'IUadros tdas respectivas ordens idos quais tenha sido 
excluído. , 

O Congresso Nacional decreta: 

Ait. 1.0 São canceladas as penas de cassação de mandato e 
suspensão de direitos políticos impostas ao ex-Pr,esid.ente Jusc.elino 
Kubit.schek de Oliveira pelo d-ecreto de 8 d-e junho de 1964 e publi
cado no Diário Oficial da mesma data. 

Art. 2.0 São restituídas ao ex-Presidente Juscelino Kubit.scheb. 
de O!iveira toda:s as condecorações nacionais, civis e militares, que 
lhe foram retfrad·as. 

Art. 3.0 Proceder-se-á à reinclusão do seu nome nos quadros 
das ordens honorificas, civis e militares, dos quais tenha sido ex-

cluído. 
Art. 4.0 Est'a Lei entr_a em vigor na data de sua publicação. 

Arl.5.0 Revogam-se as clisposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Inter
no, determinou o arquivamento, por terein recebido pareceres contrários. 
quanto ao mérito, das comissões a que foram distribuídas, das seguintes ma
térias: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 70, de 1978 (n• 1.700/76, na origem), que 
prevê a inclusão de rodovia de ligação no Plano NaciOnal de Viação, determi
nando a revisão do anexo da Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1979 (n• 3.619/77, na origem), que 
institui a caderneta de controle do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: 

-Projeto de Lei do Senado n9 242, de 1977-Complementar, do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta§ 49 ao artigo 49 da Lei Complementar n9 
26, de 11 de setembro de 1975; 

-Projeto de Lei do Senado n' 190, de 1979, do Senador Raimundo Pa
rente, que altera a redação do artigo 280 do CódigO de Processo Civil, e dâ 
outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, projeto de lei 
que será lido pelo Sr. 111-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1980 

Revoga o artigo 14 da Lei n' 6.620, de 17 de dezembro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l' Fica revogado o artigo 14 da Lei n' 6.620, de 17 de dezembro de 
1978, que H define os crimes contra a segurança nacional". 

Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Impõe-se expungir da vigente Lei de Segurança Nacional o dispositivo 
mencionado no projeto, pelas Seguintes razões: 

Trata o art. 14 da LSN, evidente e manifestamente, de crimes praticados 
pelos meios de comunicação; vale dizer que o ilícito definido no art. 14 é da
ramente matéria da Lei de Imprensa. 

Não deve, pois, só por este fato, figurar no tCxto da Lei de Segurança 
Nacional. 

Aliãs, aquele diploma legal jâ contém a definição do delito, usando qua
se que as mesmas palavras: 

.. Art. 15 (Lei de Imprensa)- Publicar ou divulgar notícias fal
sas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem: 

I - perturbação da órdem pública ou alarma social; 
II - desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de 

instituição financeirã,:: ... etc .... ~:-etc." 

Vale ressaltar, aliâs, que a Lei de Imprensa é ainda mais completa, neste 
particular. 

Ademais. não consubstancia boa técnica legislativa o repetir, em lei no
va, aquilo que jã é definido pelo diploma legal específico. 

Sala das Sessões, g de maio de 1980. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.620 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática para o seu processo e julgamento, e dá outras providências. 

Art. 14. Divulgar, por qualquer meio de comunicação social, notícia 
falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a in
dispor ou tentar' indispor o povo com as autoridades constituídas: 

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo único. Se a divulgação provocar perturbação da ordem 

pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestí
gio do Brasil: 

Pena: detenção, de 2 a 5 anos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio
nal.) 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O projeto lido será publica
do e remetido às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SI LV A\ PP- Pi. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em meados do ano passado, ocupei esta tribuna para tratar do problema 
de uma alternativa para substituição gradativa do combustível importado, 
por outros produzidos no País e com possibilidade de renovação. 

De lã até esta data, o que temos visto é o aumento contínuo do preço dos 
combustíveis, principalmente da gasolina, geralmente sem ã.viso prévio; 
criando para a população situações difíceis de resolver. 

Por outro lado, através de declarações constantemente publicadas pela 
imprensa, vamos tomando conhecimento de que-6 -PROÃLCOOL não vai 
bem e, segundo alguns, a meta programada pelo Governo para os dez bilhões 
de litros de etanol em 1985 não serã alcançada, por falta de recursos financei
ros. 

Basta uma declaração destas, e logo os entreguistas proclamam que, sem 
o concurso das multinacionais, o PROÁLCOOL será inviável. 

Tanto bastou, para que eminentes homens públicos deste País reagissem 
da maneira mais convincente, de que o Brasil não precisa nem de capital nem 
de tecnologia, para levar avante seu Programa do Álcool. 

A essas vozes vieram juntar-se a de dOis eminentes chefes militares, como 
as do General Ayrosa e do General Serpa:. 

Acho que é hora de voltarmos ao assunto, e emprestarmos o nosso con
curso a problema tão importante e vital para o desenvolvimento de nosso 
País, atendendo, além disto, ao apelo do Presidente Figueiredo, de que está 
disposto a aceitar sugestões que tragam benefícios reais ao Brasil. 

Com efeitO:- o Brasil imporia aProximadamente novecentos mil barris de 
petróleo por dia, sendo que cento e oito mil barris recebemos do Irã. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Mundo inteiro está de olhos voltados 
para aquele país, dirigido por fanáticos religTõsos, inclusive pela voz de um de 
seus ministros, ameaça explodir os poços de petróleo daquela área, caso haja 
alguma ação militar por parte dos Estados Unidos. 

A situação hoje ainda é mais grave, com o fracasso da tentativa america
na de libertar seus prisioneiros da Embaixadã. 

Onde iremos parar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Irã resolver, de 
repente, suspender o fornecimento de petróleO--a todos os país~s-consumido
res? Ou, por outra, se houver um bloqueio ao Golfo Pérsico, por parte de 
qualquer dos dois países em conflito? E se o Iraque também for envolvido? 
De onde iremos receber o petróleo de que carecemos? 

Sem querer ser pessimista, e sim realista, creio que já estamos atrasados 
em tomar providências urgentes e simultâneas, de acelerai- o Programa do Ál
cool e tomar a patriótica decisão de adaptar uma ou duas de nossas refinarias 
para utilização de outros tipos de petróleo, que nos podem ser fornecidos 
pelo México, Venezuela e Argentina, por exemplo. 

Afinal, Sr. Presidente, já temos um acordo -na América Latina que bem 
poderia ser ampliado agora, e com urgência, atê através de trocas. 

O México poderia absorver boa parte de produtos manufaturados brasi
leiros em troca de petróleo. E diga-se de pasagem: é auspiciosa, para nós, bra
sileiros, a notícia publicada recentemente em revista especializada de que as 
reservas de petróleo do México são bem maiores do que se supunha até ago-
r a. 

Este deve ser o caminho, Sr. Presidente, e com urgência deve ser seguido, 
antes que confrrmemos aquele dito popular que brasileiro só fecha a porta de
pois de roubado. 

Queremos fazer aqui, Sr. Presidente, algumas considerações sobre odes
tino que estamos dando aos derivados-de petróleo que saem de nossas refina
rias. 

Em números atuais, os inais importã.ntes derivados cliãnlãdos leves são, 
sem dúvida, a gasolina e o óleo Diesel, na proporção de vinte e seis por cento 
gasolina, e trinta e dois por cento óleo Diesel. Isto signHica que do petróleo 
bruto que entra em nossas refinarias uma parte significativa do volume total é 
transformado em gasolina e óleo Diesel, em partes quase iguais. 

Por outro lado, é público e notório que a gasolina é utilizada quase que 
exclusivamente para carros leves, na maioria autOmóveis de passeio. 

O transporte de mercadori:is, entretanto, desde caminhões, locomotivas 
e navios, consome quase todo o óleo Diesel disponível, daí a importância des
te combustível no desenvolvimento do País, acrescido, naturalmente, daquele 
que é destinado às indústrias. 

Qual seria a solução mais adequada para manter o máximo de óleo Die
sel disponível, com um mínimo de incremento de seu custo de produção? 

A PETROBRÁS adotou uma das medidas: misturar o álcool anidro 
existente à gasolina, e aconselhou a adaptação de automóveis fabricados no 
País para queimar o álcool hidratado restante. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta medida não acrescenta nada à 
necessidade urgente que tem o País de atender sua crescente demanda de 
transportes de toda natureza, desde o urbano ao de mercadorias. Em outras 
palavras, necessitamos cada vez mais de óleo Diesel do que de gasolina. 

Com a medida adotada pela PETROBRÁS, ficamos com excesso de ga
solina, daí a exportação deste produto, tão combatida por muitos pelo baixo 
preço porque é vendido. 

A solução a curto prazo, Srs. Senadores, depende de uma decisão que 
deve ser tomada, o quanto antes, e que já devia ter sido: a adaptação de uma 
ou duas de nossas refinarias para, com á mesma quantidade de petróleo pro
cessada, elevar-se a proporção de óleo Diesel no final até os quarenta e um 
por cento, e conseqüente reducão da gasolina de vinte e seis por cento para 
dezenove por cento. 

É claro que isto- custa dinheiro, e eSta redução processar-se-ia ao longo 
dos próximos cinco anos, na medida do crescimento da demanda de óleo die
sel para todos os transportes necessários e imprescindíveis ao desenvolvimen
to nacional. 

Considerando que o rendimento térmico de um motor do ciclo Diesel é 
muito maior do que aquele obtido nos motores do ciclo Otto, ter-se-á, sem 
qualquer dúvida, muito mais tonelada/qUilônletro transportada a menor cus
to, levando em conta o custo do petróleo importado. 

Por outro lado, além de urgentes providências para acelerar a produção 
de álcool no País, é urgente também que se cuide de incentivos à produção do 
aditivo, por exemplo, o nitrato de amila, que, misturado ao álcool, pode ser 
utilizado pelos motores Diesel existentes. sem qualquer modificação impOr
tante. A indústria rüi.ciorial já tem condições de fabricar este componente quí
mico derivado do próprio ãlcooL 

Deixamos para o final deste pronunciamento, Senhor Presidente, Senho
res Senadores, a tão decantada falta de recursos para o PROÃLCOOL. 

Vejamos, em primeiro lUgar, quantaS refinarias iríamos necessitar nestes 
próximos cinco anos para atingir a meta fixada pelo Governo, de dez bilhões 
de litros de álcool a mais em 1985. 

Consíderando que a média de refinarias atualmente fabricadas é para 
produção de cento e vinte millitrosjdia, ou cerca de quarenta milhões de li
trosjano, necessitaríamos de duzentas e cinqUenta refinarias desta capacida
de até 1985, ou seja, cinqüenta refinarias por ano. 

Considerando, ainda, que o custo médio destas refinarias é da ordem de 
setecentos milhões, cada, a custos atuais, teríamos necessidade de trinta e cin
co bilhões de cruzeiros por ano para as cinqUenta refinarias· necesSarias ao 
atendimento daquele programa. 

Se acrescentarmos a este número os recursos necessários anualmente 
para o preparo de novas áreas, incluindo~se produção de mudas, defensivos, 
assistência técnica etc., poderíamos elevar este número para quarenta e cinco 
bilhões de cruzeiros.· 

De onde tiraríamos esta respeitável soma, sem tocar no orçamento da 
Nação, nem recorrer às multinacionais? 

Muito fácil, Serihor Presidente e Senhores Senadores. Já pensaram na 
enorme soma de dinheiro que a PETROBRÁS está arrecadando anualmente, 
sem qualquer despesa e sem qualquer previsão anterior? 

Façamos as contas. O ano passado, a PETROBRÁS recebeu dos produ
tores de álcool a expressiva soma de dois bilhões e duzentos milhões de litros 
de âlcooi, ao preço pago a eles não superíor a sete cruzeiros, e misturou este 
álcool à gasolina. 

Esta gasolina foi vendida em dezembro· último a vinte e dois cruzeiros o 
litro, ou média de d_eze~sejs cruzeiros para todo o ano de 1979. 

Vejamos, agora, para 1980, em que iniciamos o ano com vinte e dois cru
zeiros o litro, e já estamos em vinte e oito cruzeiros. Fiquemos com a média 
de vinte e oito cruzeiros, considerando os aumentos que já foram anunciados. 

Ora, Sr. Presidente, Senhores Senadores, se a PETROBRÁS pagar pelo 
álcool que vai -misturar à gaso-lina, ne~te ano dC 1980, ao produtor, dez cruzei~ 
ros por litro, e vendê-lo como gasolina a vinte e oito cruzeiros o litro, terâ um 
lucro de dezoito cruzeiros por litro de álcool vendido como gasolina. 

Considerando que este ano o volume de álcool a misturar suba para dois 
bilhões e quinhentos milhões de litros, o lucro será de quarenta e cinco bi
lhões de cruzeiros, dinheiro originado pelo álcool, e, por conseguinte, para o 
álcool deve voltar. 

Estão aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os recursos que o PROÁL
COOl. necessita para atiqgir a meta de mais dez bilhões de litros em 1985. 

É o próprio põVO brasileiro que estã pagando, através dos aumentos su
ces_sivos do preço da gasolina. 
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E não se venha dizer que a PETROBRÁS vai precisar deste dinheiro, 
para elimiri.ar, gradativamente, o subsfdio que os outros derivados estão ten
do atualmente como o óleo Diesel, por exemplo. 

O dinheiro pertencente à PETROBRÃS é o que ela aufere com o aumen
to do preço da gasolina, e com a venda tão~somente deSte derivado. 

O Brasil consumiu em 1979 cc.rca de dezessete bilhões de litroS de gasoli
na. Retirando-se dois bilhões e duzentos milhões de litros de âlcool, que fo
ram misturados à gasolina, sobraram quatorze bilhões e oitocentos milhões 
de litros de gasolina. 

Considerando que o custo da gasolina para a PETROBRÁS, ao sair das 
refinarias, anda em derredor de quatorze cruzeiros o litro, o lucro que ela au
fere, só na gasolina, ao vendê-la a vinte e oito cruzeiros, serâ de quatorze cru
zeiros por litro. Em quatorze bilhões e oitocentos milhões de litros que serão 
vendidos em 1980, a PETROBRÃS terá um lucro de duzentos e sete bilhões e 
duzentos milhões de cruzeiros. Esta fabulosa soma de dinheiro ganha, só com 
a venda de gasolina, certamente garantirâ à nossa Empresa estatal cumprir 
seu programa de pesquisar ~ ainda, subsidiar outros combustíveis, como o 
óleo Diesel e o fue/ oil. 

Dirão alguns que parte deste lucro obtido'pela PETROBRÃS é aplicado 
em encargos sociais de diversas naturezas, remuneração do revendedor, etc. 

O que sustentamos, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ê que se 
outros encargos houver, que desvie parte do lucro da PETROBRÁS, isto 
sempre existiu e a PETROBRÁS sempre se saiu muito bem, ao ponto de ser 
classificada entre as oito maiores empresas do Mundo. 

O que não podemos aceitar é que a garantia de no mínimo quarenta e 
cinco bilhões de cruzeiros, que a PETROBRÁS vai arrecadar este ano como 
renda liquida da venda do ãlcool, que custou a ela dez cruzeiros o litro e foi 
vendido a vinte e oito cruzeiros, fique para a PETROBRÁS. 

~ lógico, evidente e intuitivo que, se esse lucro foi obtido com venda do 
álcool, deve voltar intacto para o PROÃLCOOL, pois a PETROBRÃS nada 
gastou para produzir esse álcool. 

O Sr. E:velásio Vieira (PP..,.- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se· 
nadar? · 

O SR. ALBERTO SI LV A (PP- PI)- Com todo prazer, ouço o nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP-SC)- V. Ex•, com muita inteJigência emuiM 
ta objetividade, está fazendo uma apreciação sobre a problemática energética 
no Brasil. Mas não se preocupa apenas na apreciação e na análise. V. Ex•, si
multaneamente, oferece alternativas para nós sairnlos_ dessa crise em que vi
vemos, no setor da energia. No Brasil, fala-se muito no grave problema da in
flação. Mas, problema muito mais grave, muito mais sêrio ê do endividamen
to externo. Os dois itens que aumentam esse endividamento são o da impor
tação do petróleo, na ordem de dez bilhões de dólares, e o da importação do 
trigo, na ordem de um bilhão de dólares. Temos possibilidade, a médio prazo, 
de diminuir a nossa dívida externa com a redução das importações. Jamais te
remos possibilidade, a médio prazo, de reduzir o nosso endividamento exter
no com exportações, mas, sim, com a redução de importações. Então, uma al
ternativa seria nós produzirmos energia em outras fontes, explorar esse notá
vel potencial hídrico que temos, principalmente com a construção de hidrelé
tricas de médio e de pequeno portes. O desenvolvimento do PROÃLCOOL 
não só com o aproveitamento do ãlcool da cana-de-açúcar, mas do sorgo, do 
babaçu, da mandioca, da madeira e de outros produtos que dispomos aqui. 
Seria o aproveitamento do nosso carvão. V. Ex•, há pouco, falou do interesse 
de empresas multinacionais entrarem nessa área e estarem enCOntrando já dos 
setores governamentais um comportamento, uma postura propícios a essa pe
netração, a presença das empresas multinacionais na exploração energética 
no Brasil. Pois bem, Santa Catarina tem um grande potencial a ser explorado 
através do carvão. Temos, ali, uma tradição, uma tecnologia consolidada, 
evidenciada como excelente, por empresas nacionais, por empresas catarinen
ses, inclusive, por uma empresa estatal. Pois bem, quando essas empresas pre
cisariam do apoio do Governo, principalmente num preço mínimo razoável 
para o carvão, o Governo está a oferecer preços irrisórios, criando problemas 
às empresas exploradoras do carvão catarinense. E mais, não se preocupa em 
proporcionar transporte adequado ao deslocamento do carvão de Santa Ca
tarina ao· centro consumidor. Diante disto, as empresas catarinenses que 
atuam na área da mineração estão encontrando dificuldades e, de abril até o 
momento, já foram demitidos mais de quinhentos mineiros. Poderíamos, ho
je, através do carvão, estar reduzindo a importação do petróleo, mas não o fi
zemos nesta área, como em outras, porque o Governo não tem agido com sa
bedoria, com seriedade, nesse campo. Nossos cumprimentos a V. Ex• por, 
mais uma vez, abordar um problema tão sério e apresentar alternativas tão 
válidas. 

----------~------~--~--

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado, Senador. Este 
aparte de V. Ex• traz a todos nós a certeza de que V. Ex• está atento a problew 
mas nacionais graves como este, atento a que uma das saídas, que aqui não 
abordei, porque entrei em outro tema, mas absolutamente correta, de que te
mos que reduzir nossas importações. Não importa que consigamos exportar 
o mais que pudermos, mas se não reduzirmos as importações que, a cada dia 
que passa, são mais caras, porque o preço do petróleo é ditado pelos árabes e 
não por nós - eles ditam isto ao seu bel-prazer - nós ficaremos na depen
dência, arrochando o povo brasileiro, a cada aumento que os árabes dão ao 
petróleo. E, quanto ao carvão de sua terra, nobre Senador, eu estou de pleno 
acordo com o que V. Ex• disse. Era necessário que o Governo olhasse como 
um todo e não deixasse uma parcela das nossas reservas energéticas, como o 
carvão que é, hoje, considerado como reserva da maior importância para to
dos os povos do mundo. Os americanos, por exemplo, vão partir para o car
vão - eles não vão se dedicar à energia nuclear, eles vão para o carvão. A 
Alemanha, a França, a Inglaterra, quem tem ca.rvão, vão transformá-lo 
em energia. E, V. Ex• disse muito bem: Santa Catarina tem uma reserva de 
carvão muito grande que, a esta altura, já poderia estar dando uma contri
buição da maior importância para o desenvolvimento n~cional. Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendo ser perfeitamente 
viável a meta de mais dez bilhões de litros de álcool em 19~5- no mínimo. 

Temo-s terra suficiente, recursos, como os que acabei de mencionar, sem 
contar com as dotações que já existem para o PROÁLCOOL. 

O resto seria a participação ativa do empresariado nacional, que detêm a 
tecnologia de fabricação do álcool há mais de cem anos, e tem capacidade in
dustrial para fabricar as cinqUenta novas destilarias a mais que o Programa 
requer. 

Estas, as considerações que desejava fazer sobre o assunto, e também 
como uma contribuição ao apelo do Presidente Figueiredo. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE: (Alexandre Costa)- Com a palavra o nobre Se
nador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE: (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para breve 
comunicação, ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLICADO 
POSTERiORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador OresteS Quércia, para uma brevíssima comunicação. 

O SR. ORESTES QIJÉRCIA (PMDB - SP)- Sr. Presidente, jâ que 
V. Ex• assumiu a Mesa neste instante~ eu gostaria de me entender com V. Ex• 
Eu aceito a palavra como orador regularmente inscrito. Já anteriormente, o Se
nador Jorge Kalume, que estava presidindo, ma quis dar no sentido de ser 
numa rápida comunicação; eu disse a S. Ex• que já me havia inscrito, e ele 
meSritõ-assim deu a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. Se S. Ex• for 
viajar, boa viagem; eu não vou viajar agora. 

O SR. PRESIDENTE: (Gabriel Hermes) - Se V. Ex• o desejar, logo 
após a Ordem do Dia terá a palavra por uma hora. 

O SR. ORESTES QIJJi.RCIA (PMDB- SP) -Eu agradeço se V. Ex• 
me der a palavra agora. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QIJE:RCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do Qr&dor) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós estamos presidindo uma Co'missão Parlamentar de Inquérito, nesta 
Casa, e oritem tivemos dois pronunciamentos: um, do Dr. Jacob Pinheiro 
Goldenberg, psicólogo de São Paulo que fez um depoimento muito importan
te baseado em COnhecimento e pesquisã Científicos, e um dos aspectos que ele 
quTs "ressaltar foi -aqu-ele segúiido o qual o problema da televisão, no que diz 
respeito à violência, não é, na _opinião de S. Ex•, bem aquele que muita gente 
afirma, porque ele, segundo declarou ontem, fez uma pesquisa em São Paulo 
e fez uma pesquisa muito séria em Juiz de Fora, comprovando que 80% dos 
menores delinqUentes jamais assistiram -televisão ou participaram ativamente 
da audição de rádio. 
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Mas, Sr. Presidente. talvez o que mais nos motive a vir à tribuna no dia 
de hoje ê o depoimento preStado, tambêm no dia de ontem, por Dona Lia 
Junqueira, Presidente do Movimento em Defesa do Menor do Estado de São 
Paulo. Aquela senhora fez no seu depoimento críticas gravíssimas à FEBEM 
do Estado de São Paulo, encaminhando essas criticas gravíssimas diretamen
te ao Governador do Estado de São Paulo. 

Por indicação do Senador Murilo Badaró, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito irã a São Paulo- jâ estava prevista essa visita-- verificar in loco a 
respeito das denúncias trazidas aqui ao Senado da República por D. Lia Jun
queira, da mesma forma que irá também ao Rio de Janeiro com o mesmo ob
jetivo, de analisar no local os problemas da violência urbana. 

Sr. Presidente, quero aproveitar para aduzir neste meu pronunciamento 
algumas denúncias trazidas à CPI por D. Lia Junqueira, no dia de ontern, 
com relação à FEBEM de São Paulo, especificamente. Diz ela que a FEBEM 
de São Paulo é uma fâbrica de idiotas, onde os espancamentos foram institu
cionalizados_e crianças com razoável aparência, ou boa aparência, são prati
camente negociadas pelas autoridades da FEBEM a quem queira adotâ-Jas. 
Diz ainda que em diversos institutos são instituídas, junto às meninas meno
res, verdadeiras familias. As meninas que habitam a FEBEM constituem ver
dadeiras famílias, porque um dos aspectos lamentâveis indicados por D. Lia 
Junqueira é o incentivo -ao homossexualismo entre as meninas internadas na 
FEBEM de São Paulo. Diz ela que são organizadas verdadeiras famílias, 
onde a menina mais inteligente fa:z: o papel de homem, a menina mais dócil 
faz o papel de mulher e as meninas mais novas fazem o papel de filhas. 

Dis-Se ela que, em determinados internatos, ela viu, pessoalmente, meni
nos de <::atorze e quinze anos mantendo relações sexuais com meninos de três 
a cinco anos de idade, na frente das autoridades que dirigem a FEBEM. Dis
se, também, que um dos motivos pelos quais as autoridades incentivam o ho
mossexualismo entre as meninas e meninos é por economia, porque, normal
mente, as crianças asiJadas na FEBEM de São Paulo são submetidas a doses 
avantajadas de sedativos todos os dias. E u_m dos motivos do incentivo à ho~ 
mossexualidade é economizar sedativos. 

Mistura de meninos com travestis, coisas horripilantes denunciou Dona 
Lia Junqueira, aqui, no dia de ontem. Quando ela quis se referir à corrupção 
que grassa na FEBEM de São Paulo, lembrou que, em determinadas unida
des, cada criança -custa 35 mil cruzeiros por mês, ·ao governo. Recentemente, 
o Ministro Jair Soares, também depondo na CPI disse que, pelos câlculos da 
FUNABEM cada criança menor, internada no instituto da FUNABEM, fica 
em torno de 12 mil cruzeiros por mês para o governo. Em determinados inter
natos da FEBEM de São Paulo, as crianças ficam à razão de 35 mil cruzeiros 
por mês para o erário. 

Além deste aspecto, ela lembrou muitos outros, por exemplo, quando a 
entidade, o movimento de assistência aos rrienores foi comprar esparadrapo 
para uma das unidades da FEBEM, o esparadrapo na farmâcia ficou mais 
barato- e ela percebeu isto, verificando as notas fiscais daqu~la unidade. O 
esparadrapo vendido por unidade, na farmãcia, ficou mais barato do que 
aquele que a FEBEM compra no atacado. Para lembrar e ju~tificar melhor a 
desorganização, que ela denunciou, na FEBEM, lembrou que estava defronte 
a um dirigente de uma unidade quando esse dirigente recebeu a notícia de que 
na cozinha não havia óleo. Não sairia, portanto, o almoço dos menores aban~ 
donados. Mandou, imediatamente, comprar uma tonelada de óleo comestí
vel. E, à tarde, quando a Dona Lia Junqueira foi ao refeitório verificar se ha~ 
via sido servido o almoço, a informação era de que o almoço não havia sido 
servido porque o óleo de que eles precisavam era o óleo combustível para a 
caldeira e não o óleo comestível que o Diretor da Escola havia mandado bus
car, imediatamente, para fazer cena perante, evidentemente, a dirigente do 
Movimento de Assistência ao Menor, demonstrando a desorganização com
pleta e total da FEBEM do Estado de São Paulo. 

Sr. Presidente, uma das denúncias mais incríveis, trazidas por Dona Lia 
Junqueira, é uma denúncia referente ao funcionamento de Juquirí. Diz ela 
que existem mais de I 00 mortos-vivos, especttós, -em determinado local do 
Juquirí, que nem nome tem no fichário daquele instituto. Foram crianças le
vadas, hã 10, 15, 20 anos, que não foram sequer identificadas e que, hoje, são 
mortos-vivos, são espectros que sobrevivem, vegetativamente, naquela locali
dade de Juquirí e que são conhecidos por um número, porque nem nome têm. 
bum verdadeiro campo de concentração~ ê uma reedição, aqui, no· Brasil, dos 
campos de concentração da Alemanha nazista. 

Sr. Presidente, eu me recordo de que, quando o Sr. Ministro Jair Soares 
esteve aqui, na CPI da violência do Senado, S. Ex• disse que existia dinheiro 
sobrando, de verbas da FUNABEM. E que muitas FEBEMS não haviam fei
to convênio com a FUNABEM, inclusive a FEBEM de São Paulo, porque 
a FEBEM de São Paulo não aceita, segundo _o Sr. Ministro da Previdência 
Social, fazer convênio com a FUNABEM, porque não quer se submeter às 
normas da FUNABEM. 

Sr. Presidente, o mais grave, para- deixar que o quadro fique absoluta
mente negro, no que diz respeito à maneira de como o Governo de São Paulo, 
através da FEBEM, estâ tratando dos menores azilados, nós tivemos a infor
mação de que a alta cúpula da FEBEM é composta quase que exclusivamente 
de cabos eleitorais do Sr. Paulo Maluf, de delegados que votaram em S. Ex• 
na Convenção da ARENA, na qual ele humilhou a Revolução de 64, se con
trapondo ao candidato da Revolução que, nas ruas, espunha, naquele dia, 
faixas enormes, dizendo: "Laudo, candidato da Revolução". Pois, com esses 
delegados, com os quais o atual governador humilhou a Revolução de 64, ele 
está fazendo um verdadeiro descalabro na administração pública de São Pau~ 
lo. 

Diz, dona Lia Junqueira, que cargos técnicos da FEBEM, de altos sa
lários, 60, 100 mil cruzeiros, são exercidos por homens que provieram de mer
cearias, donos de postos de gasolina que não têm a mínima noção de como 
tratar o menor. A única noção que-eles têm, segundo, ainda, depoimento da
quela senhora, é a noção de subserviência ao governador, porque todas as 
unidades da FEBEM de São Paulo mostram, nas paredes principais, a foto
grafia do_ Governador e da sua Senhora. 

Sr. _Presidente, é verdadeiramente lamentâvel que isto esteja ocorrendo 
no tratamento da criança, no tratamento do menor no meu Estado de São 
Paulo. É lamentável que esta violência institucionalizada contra os menores 
tenha um respaldo de um Governador que, graças aos descalabros políticos 
desta Nação, um homem que, se dependesse do voto do povo, não chegaria 
nem a vereador, no entanto, desmoraliza o Estado de São Paulo, exercendo 
com empâfia, com maldade, com uma dose excessiva de frieza, o Governo do 
Estado de São Paulo. 

Portanto, nosso objetivo, ao trazer ao conhecimento da Casa, ás denún~ 
cias feitas ontem na CPI da Vi,.olêqcia, é comunicar que os integrantes dessa 
CPI, atendendo ao requerimento do Relator, Senador Murilo Badaró, irão a 
São Paulo, da mesma forma comO irão ao Rio de Janeiro. Em São Paulo, en~ 
tre os nossos objetivos estará, evidentemente, uma anâlise in loco daquilo que 
está ocorrendo com a FE:SEM, daquilo que D. Lia Junqueira denunciou, on
tem·, de manhã, aqui na CP! do Senado. 

Era essa a comunicação, Sr. Presidente, que nós queríamos trazer ao co
nhecimento da Casa. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, projeto de lei 
que será lido pelo Sr. 19-Secretário, 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1980 

Estende ao empregado doméstico a proteção da legislação de ad· 
dentes do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Elimine-se da parte final do§ 2• do art. 1• da Lei n• 6.367, de 19 
de outubro de 1976, o seguinte: e ao empregado doméstico. 

Art. 2s> Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Durante a tramitação do projeto que deu origem à Lei nso 5.859, de II de 
dezembro de 1972, H que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico", 
apresentamos emenda, amplamente justificada, segundo a qual passariam, 
desde logo, os empregados domésticos a serem protegidos pela legislação de 
seguro Contra acidentes do trabalho. 

As razões são conhecidas: no momento em que os domésticos passariam 
a ter direito aos benefícios e serviÇos previstos na legislação previdenciâria, 
não deviam ser privados, em virtude da causa da invalidez ou da doença, de 
idêntica proteção, principalmente porque o seguro de acidentes do trabalho 
faz parte integrante da Previdência Social. Todavia foi o que passou a ocorrer 
em virtude da rejeição da emenda. 

De fato, ao ficar temporária ou definitivãmente incapaz para o trabalho, 
o empregado doméstico só terá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria 
por invalidez se a incapacidade não tiver sido motivada por acidente do tra
balho. Nesta última hipótese não receberá qualquer amparo por parte do Ins
tituto Nacional de Previdência Social. 

Sabem-no quantos acompanharam a tramitação do projeto referente aos 
empregados domésticos que nossa emenda recebeu parecer incondicional
mente favorável da Comissão de Legislação Social, ó.rgão técnico do mais 
alto nível e precisamente aquele que, no Senado Federal, em virtude da natu
reza da matéria, devia manifestar-se sobre o mérito da proposição. 
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Contudu, votou a Maioria pela rejeição da emenda, através da palavra 
do saudoso Senador Filinto Milller que, a despeito de considerâ-la .. com fun
damento lógico, natural e justo", entendeu que a lei poderia "ser altarada 
oportunamente". 

Prevaleceu, assim, o entendimento de que após sua promulgação deveria 
a legislação de amparo ao empregado doméstico ser progressivamente aper-
feiçoada. _ 

Ora, outro não é o objetivo deste projeto. Para tanto altera a atuallegis
lação acidentâria, ou seja, a Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, cujo art. 
19 tem a seguinte redação: 

••art. [9 O seguro obrigatório contra acidentes do trabalho 
dos empregados segurados do regime de Previdência Social da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência So
cial), e legislação posterior, é realizado pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social. 

§ }9 Consideram-se também empregados, para os fins desta 
lei, o trabalhador temporãrio, o trabalhador avulso, assim entendi
do o que prestar serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a 
sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem 
como o presidiário que exerce trabalho remunerado. 

§ 29 Esta lei não se aplica ao titular de firma individual, ao di
reter, sócio-gerente, sócio-solidãrio, sócio-cotista e sócio de indús
tria de qualquer empresa, que não tenha a condiçã'? de empregado, 
nem ao trabalhador autônomo e ao, empregado doméstico." 

Para a consecussão do objetivo anteriormente enunciado a proposição 
manda eliminar da parte final do§ 2 do art. 19 da Lei n9 6.367, de 1976, aspa
lavras e ao empregado doméstico, a fim de que essa legislação passe, como de
ve. a ser-lhes aplicada. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1980. - Franco Montoro. 

(Às Coifzissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social:) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido serâ publica
do e remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Helvídio 

Nunes- Almir Pinto ....:.-Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Vicente Vuolo-
Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - José Richa -
Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra. 

"Art. 73. A remuneração do trabalho noturno serâ sempre 
superior à do diurno, no mínimo, em 35% (trinta e cinco por cento). 

§ 19 Con.sidera-se noturno, para os efeitos deste artigo. o tra
balho executado entre às 22 (vinte e duas) horas de um dia e às 6 
(seis) horas do dia seguinte. 

§ ?9 Se a empresa não mantiver trabalho noturno habitual, o 
acrésctmo terã por base a remuneração devida a trabalhos diurnos 
de natureza semelhante. 

§ 39 Nos horários mistos, aplica-se às horas de trabalho no
turno o disposto neste artigo e seus parágrafos." 

Art. 29 Esta Lei entrarã em vigói- na data de sua publicação. revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1975 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os 

PLS n•s 283/76 e 121/77) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
193, de 1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do 
art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Proje-
to de Lei da Câmara n9 2, de 1976. 

Em votação o projeto, em· primeiro turno. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1975 

Altera a reda4;ão do art. 73, caput, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O- Congiesso- Nacional decreta: 

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)_ Estâ finda a Hora do Expe- Art. 19 O caput do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
diente. vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a vigorar com a 

Passa-se à seguinte redação: 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1976 
(Tramita em conjunto com os PLS n•s 193/75, 283/76 e 121/77) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 
1976 (n' 983/63, na Casa de origem), que altera o art. 73 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade do Projeto; 
-de Legislação Social, favorãvel; e 
-de Finanças, favorável. 

A matéria constOU da Ordem do Dia da sessão ordinária: anterior, tendo 
a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos De

putados. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1976 
(N• 983-C/63, na Casa de origem) 

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 73 Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o traba
lho noturno terâ remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, suare
muneração terá um acréscimo de trinta por cento (30%), pelo menos, sobre a 
hora diurna. 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor n.a data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1976 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os 

PLS n•s 193/75 e 121/77) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
283, de 1976~ do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o adi
cional noturno para os trabalhadores regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 108 a 110, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialidade, face aos pareceres favoráveis dados ao Proje
to de Lei da Câmara n• 2, de 1976. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 
O Congresso Nacional decreta: sa.) 
Art. (9 O art. 73 da Consolid_ação das Leis do Trabalho, com 3 (três) Rejeitado. 

parágrafos, passa a ter a seguinte redação: A matéria vai ao ArqUivo. 
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E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 283, DE 1976 

Dispõe sobre o Adicional Noturno para os trabalhadores regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O caput do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n9 4.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redaçào: 

"'Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinze
nal, o trabalho noturno terâ remuneração superior à do diurno e, 
para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 30% (trinta 
por cento) pelo menos, sobre a hora diurna." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1977 
(Tramita em conjunto com o PLC n• 2/76 e os 

PLS n•s !93/75 e 283/76) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
121, de 1977, do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

Pareceres, sob n•s !08 a !!O, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, 

pela prejudicialidade, face aos pareceres favorãveis dados ao Proje-
to de Lei da Câmara n• 2, de 1976. -

Em votação o projeto, em primeiro turno. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 121, DE 1977 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

o- Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ 2• do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a 
vigorar com ·a seguinte redação: 

sa.) 

"Art. 73. . ..... -- -·- ---·----·---- -- .. ------- · ·- ·- •· · · · · 

§ 29 Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o traba
lho realizado entre as vinte (20) horas de um dia e as seis (6) horas 
do dia seguinte." 

Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 RevogamMse as disposições em contrário. 

O SR. _PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 86, 
de 1979 (n' 180/75, na origem), que extingue a punibilidade de in
frações do Código Eleitoral, mediante condições e nos casos que es
pecifica, tendo 

Parecer, sob n• 53, de 1980 da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorãvel. com Emendas n9s 1 e 2 

- CCJ, que apresenta. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauM 

Rejeitado. 

Rejeitado o projeto ficam prejudicadas as emendas a ele oferecida~_. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunk:ação à Câmara dos LJeM 

putados. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 1979 
(N• 180(75, na Casa de orig•m) 

Extingue a punibilidade de infrações do Código Eleitoral, me
diante condições e nos casos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I v É reaberto, durante 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 
desta lei o prazo de justificação concedido ao eleitor que não votou nas 
eleições a partir de 15 de novembro de 1966. 

Art. 2v Os eleitores que fizeram dupla inscrição eleitoral terão o prazo 
de 60 (sessenta) dias para fazerem opção de seu domicilio eleitoral, cancelan~ 
do uma das inscrições. 

Art. 3V O eleitor que fizer a justificação a que se refC:re o art. J9 terá can
celada a multa que porventura lhe tiver sido imposta e o que cumprir a opção 
do art. 29 terá extinta a punibilidade do crime de ins-criÇão fraudulenta (art. 
289), desde que, neste período, se tenha limitado a votar na nova circuns
crição eleitoral. 

Parágrafo único. Para esse fim, o interessado formulará petição funda
mentada ao Juiz do seu novo domicílio eleitoral, devidamente instruída com 
certidão comprobatória de que não votou mais de uma vez na mesma eleição. 

Art. 4v Esta Lei entrarã em vigor 90 (noventa) dias após a sua publi
cação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 
1980 (n• 2.229/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, que dispõe sobre o Conselho de Justificação 
das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rorai
ma e de Rondônia, e dá outras providências, tendo 

Pareceres favorâveis, sob n9s 173 e 174, de 1980, das Comissões: · 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Segurança Nacional. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 4, DE 1980 
(N' 2.229(79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares 
-dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima c de Rondônia, c dá 
outras· providências. 

O CoilCTesSo Nacional decreta: 
Art. Jfl O Conselho de Justificação ê destinado a julgar, através de pro

cesso especial, da incapacidade do ofiCial das Polícias Militares dos Terri
tórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, para permanecer na 
atiVa, criando-lhe. ao mesmo tempo, condições para se justificar. 

Parágrafo único. Ao Conselho de Justificação pode, também, ser sub
metido o oficial da reserva remunerada oti reformado, presumivelmente inca
paz de permanecer na situação de inativídade em que se encontra. 

Art. 29 É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ex 
officio. o oficial das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapã, de 
Roraima e de Rondônia: 

I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação 
social de ter: 

a) proc~dido incorretamente no exercido do cargo; 
b) tido conduta irregular; ou 
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar, 

ou decoro da classe; 
II - considerado não habilitado para o acesso, em carãter provisório; 

no momento em que venha a ser objetivo de apreciação para ingresso em 
Quadro de Acesao; 

III- afastado do cargo, na forma da legislação específica, por se tornar 
incompatível com o mesmo, ou demonstrar incapacidade no exercício de 
funções policiais-militares a ele inerentes, salvo se o afastamento for decor
rente de fatos que motivem sua submissão a processo; 
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IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legis
lação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, 
à pena restritiva da liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em 
julgado a sentença; ou 

V - pertencerite a pai-tido político ou associaÇão, suspensos ou dissolvi
dos por força de disposição legal ou judicial, ou que exerça atividades preju
diciais ou perigosas à Segurança Nacional. 

Parágrafo único. ~ considerado pertencente a partido ou ass_ociação a 
que se refere este artigo, para os efeitos desta lei, o oficial das Polícias Milita
res dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia que, os
tensiva ou clandestinamente: 

a) estiver inscrito como seu membro; 
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício; 
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou 
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou 

doloso, em sua atividades. 
Art. 39 O oficial da ativa das Polícias Militares dos Territórios Fe

derais do Amapá; de R~~~ima e de Rondônia, ao ser submetido ao Conselho 
de Justificação, é afastado do exercício de sua funções: 

I- automaticamente, nos casos dos incisos IV e V do art. 29 desta lei; ou 

II -a critério do Comandante-Geral da Corporação, no caso do inciso I 
do art. 29 desta lei. 

Art. 49 A nomeação do Conselho de Justificaç-ãO é da competência do 
Governador do Território Federal. 

§ }9 O Governador do Território Federal pode, com base nos antece
dentes do oficial a ser julgado e na natureza ou falta de consistência dos fatos 
argüidos, considerar, desde logo, improcedente a acu_s-ação e indeferir, em 
conseqüência, o pedido de nomeação do Conselho de Justificação. 

§ I 'i" O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de 
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. 

§ 29 Em sua defesa. pode o justificante requerer a produção, perante o 
~onselho de Justificação, de todas as provas permitidas no Código de Proces
so Penal Militar. 

§ 3'i' As provas, a serem realizadas mediante Carta Precatória, são efe
tuadas por intermédio da autoridade policial·militar ou, na falta desta, da au
toridade judiciária local. 

Art. 10. O Conselho de Justificação pode inquirir o acusador ou rece
ber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o 
j ustificallte. 

Art. II. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos, 
inclusive remessa do relatório. 

Parâgrafo único. O Governador do Território Federal, por motivos ex
cepcionais, pode prorrogar em até 20 (Vinte) dias o prazo de conclusão dos 
trabalhos. 

Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação 
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. 

§ 19 O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os 
membros do Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante: 

a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi imputada; ou 
b) no caso do inciso II do art. 29 desta lei, estâ, ou não, sem habilitação 

para o acesso, em carãter definitivO; ou · 
c) no caso do inciso IV do art. 29 desta lei, levados em considerações os 

preceitos de aplicação de pena previstos no Código Penal Militar, estã, ou 
não, incapacitado para permanecer na ativa ou na situação cm que se encon
tra na inatividade. 

§ 29 A deliberação do Conselho de Justificação é tomada por maioria de 
votos de seus membros. § 2• O indeferimento do pedido de nomeação do Conselho de Justifi

cação, devidamente fundamentado, deve ser publicado em Boletim do Co
mando Geral e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa. to. 

§ 39 Quando houver_yo_to vencido, é facultada sua justificação por escri-

Art. 59 O Con~t;:lbo de Justificação é composto de 3 (três) Oficiais da 
ativa, de posto superior ao do justificante. 

§ I9 O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mí~iino 
um oficial superior, da ativa, é o presidente; o que se lhe segue em antigUidade 
é o interrogante e relator, e o mais recente, o escrivão. 

§ 29 Não podem fazer parte do Conselho de Justificação: 
a) o oficial que formulou a acusação; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, pa

rentesco consangí.líneo ou afim na linha reta ou até quarto grau de consangüi
nidade colateral ou de natureza civil; e -

c) os ofic;:_iais subalternos. 
§ 39 Quando o justificante for ofiCial superior de último posto, os 

membros do Conselho de Justificação serão nomeados dentre os oficias da
quele posto, da ativa, ou na irtarivldade, mais antigos que os justificante. 

§ 4"' Quando o justificante for oficial da reserva remunerada ou refor-
mado, um dos membros do Con_sdho de Justificação pode ser da reservare
munerada. 

Art. 69 O Conselho de Justificação funCiOna sempre com a totalidade 
de seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indica-
do para a apuração dos fatos. _ 

Art. 79 Reunido o Conselho de Justificaçào.--~onvocado previamente 
por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, pre
sente o justificante, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos 
documentos que constituíram o ato de nomeação do Conselho de ,Justifi
cação; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatóriO do justifica~te, 0 

que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo 
justificante, fazendo-se ajuntada de todos os documentos por este oferecidos. 

Parágrafo único. Quando o justificante for ofiCiãl da reserva remunera~ 
da ou reformado e não for localizado ou deixar de atender à iõtimação pores
crito para comparecer perante o Conselho de Justificação: 

a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na ãrea de domicílio 
do justificante; e 

b) o processo corre à revelia, seu justificante não atender à publicação. 
Art. 89 Aos membros do Conselho de Justificação é lí~ito reperguntar 

ao justificante e}J.s testemunhas sobre o objeto da acusação e propor d.Üigên
cias para o escrarecimento dos fatos. 

Art. 91' Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o in
terrogatório, prazo de 5(cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, de
vendo o Conselho de Justificação fornec_er-lhe o libelo aCusatório, onde cons
tem, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos ~tos que lhe são impu
tados. 

§ 49 Elaborado o relatório com UJU termo de encerramento, o Conselho 
de Justificação remete o processo ao Governador do Território Federal, por 
intermédio do Comandante~Geral da corporação. 

Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o 
Governador do Território Federal, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, acei
tãn-do ou não -seu julgamerito e, neste último caso, justífiCando os motivos de 
seu despacho • determina: 

I -o arquivamento do processo, se considerar procedente a justificação; 
II -a ap[ícação de pena disciplinar, se considerar transgressão discipli

nar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado; 
II (- na forma da legislação específica, a adoção das providências neces

sárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado 
não habilitado para o acesso em carâter definitivo; 

IV - a remessa do processo à instância competente, se considerar crime 
ou contraveçào penal a razão pela qual o oficial PM foi julgado culpado; 

V- a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios: 

a) se a razão pela qual o ofiCiãl foi julgado culpado estã prevista nos inci
sos I, III e V do art. 29 desta lei; 

b) se, pelo crime cometido previsto no inCiso IV do art. 29 desta elei, o 
oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. 

Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação deve 
ser publicado oficíalmente e transcrito nos assentamentos do aficial, se este é 
da ativa. 

Art. 14. É da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios julgar, em instância únicà, os processos oriundos do Conselho de 
Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Território Federal. 

Art. 15. No Trij:>Unal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dis
tribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos s~uS membros que, antes 
deve abrir prazo de 5 (cinco) d_i~s para a defesa se manifestar, por escrito, 
sobre a decisão do Conselho de JustifiCação. 

Parág-rafo único. Concluída esta fase, ê o processo submetido a julga~ 
mente. 

Art. 16. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, caso 
julgue provado que o ofíciã.l é culpado doato ou fato previsto nos incisos I. 
III e V do art. 29 desta lei. ou que pelo crime cometido previsto no inciso IV 
do art. 29 desta lei, fica incapacitado de permanecer na ativa ou na inativida
dc, deve, conforme o caso: 

I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determi
nando a perda de seu posto e patente; ou 

II - determinar sua reforma. 
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§ {9 A reformas do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 29 A reforma do oficial ou sua demissão ex-officio, conseqUente da 
perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador 
do Território_Federal, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 17. Aplicam~se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código 
de Processo Penal Militar. 

Art. 18. Prescevem em 6 (seis) anos, contados da data em que foram 
praticados, os casos previstos nesta lei. 

Parágrafo únjco. Os casos prevlstos como crime, no Código Penal Mi
litar, prescrevem nos prazos nele estabel~cidos. 

Art. 19. Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se· as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 
1980 (n' 114, de 1979, na Casa de origem), que permite o abatimen· 
to, da renda bruta, de despesas relativas a tratamento de dependente 
excepcional, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 119, de 1980, da Comissão: 
- de Finanças. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos De

putados. 

~ o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1980 
(N• 114/79, na Casa de origem) 

Permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a 
tratamento de dependente excepcional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As depesas comprovadamente efetivadas com pessoa excepcio

nal, dependente de pessoa tisica contribuinte do Imposto de Renda, poderão 
ser abatidas da renda bruta. 

Parágrafo único. O abatimento de que trata este artigo não poderá ex
ceder a 40% (quarenta por cento) do total da renda bruta. 

Art. :!9 O Poder Executivo discriminará, em regulamento, os documen
tos hábes à comprovação das despesas com tratamento de dependente excep
cional. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor a partir do exercício de 1980. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 58, de 
1979, do Senador Itamar Franco, que altera o art. 205 do Regimen
to Interno do Senado Federal, tendo· 

PARECERES, sob n•s 78 e 79, 'de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- Diretora, favorável, com a Emenda que apresenta de núme~ 

ro 1-CD IR. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem manifestamo-nos fãVorávelmente ao projeto de au
toria do nobre Senador Itamar Franco. Em considerações também salienta
mos a necessidade a revisão do nosso Regimento Interno, em face dos desres
peitos freqUentes ao seu exato cumprimento. 

Hoje, Sr. Presidente, estã em votaÇã-o o projeto de autoria do nobre Se
nador Itamar Franco e quero crer, que além do projeto, a emenda sugerida 
pela Mesa Dfretora, é de alta significação para a Casa, porque além da entra
da de ex-Senadores, que já, em ocasiões ariteriores, dignificaram esta Casa, a 
Mesa Diretora propõe ainda a entrada, em plenário, de suplentes de Senado-
rcs. 

Ora, Sr. Presidente, nós que estamos aqui no uso e gozo de nossos man
datos, nós nos sentiremos felizes e satisfeitOS se o nosso suplente, toda vez que 

vier aqui nO Senado, visitar a Casa; tiver acesso ao nosso plenário, e assistir, 
de dentro, o transcurso das sessões. 

Assim, Sr. Presidente, chamo à atenção da Casa: seria uma coisa just:.l 
que, admitamos o que estabelece o Projeto Itamar Franco. com a Emenda 
proposta pela Mesa Diretora, que, além dos ex-Senadores, também tenham 
ingresso, na Casa, os suplentes de Senadores, aqueles que estão aguardando 
uma oportunidade ou de uma licença ou da nossa doença ou até da nossa 
morte. Acho justíssimo, Sr. Presidente, que eles tenham acesso aqui ao Ple
nário. 

Endereço daqui o meu apelo à direção da nossa Bancada no Senado, a 
fim de que possa votar fav-oravelmente ao projeto e à Emenda da Mesa Dire
tora, consubstanciando uma homenagem aqueles que lutaram lado a lado co
nosco, em toda a campanha eleitoral, no palanque, enfretando o povo, en
frentando os comícios, enfrentando a campanha política e só por uma razão 
qualquer não têm acesso aqui ao nosso Plenário. E daqui em diante, com a 
nossa manifestação, passarão a ter acesso ao Plenário do Senado Federal. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o projeto, sem 
prejuízo da emenda a ele oferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1979 

Altera o art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal. 

O senado Federal resolve: 
Art. }9 O art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi

ger com a inclusão, após a expressão "Deputados Federais", da seguinte: "os 
ex--Senadores." 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação a emenda da 
Comissão Diretora. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se encon
tram. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E a seguinte_ a emenda aprovada 

EMENDA N' I- CD 

O art. 19 do Projeto passa a ter a seguinte redaçào: 
Art. f9 O art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi

ger com a inclusão, após a expressão "Deputados Federais", da seguinte: "os 
ex-Senadores, Suplentes de Senador que já tenham exercido o respectivo 
mandado". 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do n9 2, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a escolha e a no
meação dos dirigentes das fundações ?e ensino superior. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Sr. Presidente, solicito verín
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabr~el Hermes) - Sendo evidente a falta de 
quorum, a Presidência se dispensa de proceder à verificação requerida, fiCan
do a votação da matéria adiada_ para a próxima sessão. 
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Pela mesma razão, fica adiada a apreciação do restante da pauta, em vu
tude de estarem as matérias nele contidas em fase de votação. 

São os seguin"tes os itens cuja votação é adiada 

-10-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei n<? 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que .. estabelece normas para a concessão de assistência judiciária 
aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 

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

- de Finanças, favorável. com Emenda n<? 1-CF que apresenta. 

-II-

Votação, em priineiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 221. de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en
tidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES,-sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali
dade,juridicídade e favorável quanto ao mérito; 29 pronunciamento: (reexame 
solicitado pela Comissão de Firia-iiÇas)- aceitando a ConClusão daquela Co
missão de que o Projeto não é de Lei Complementar; e 

- de Finanças, favorável. 

-12-

Votação, em primeiro ti.lrrió, do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carn.eiro, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n' 1.120, de 1979, da Comissão: 

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

-13-

Discussão~ em ttitH.o único,- do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n9 363 f79. na Casa de origem), restabelecendo direito de seividores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Serviço Público; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 139(80, do Senador Ber
nardino Viana, de adiamento da discussão para exame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-14-

DiscuSsão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que conclui contrariamente à convocação compulsória 
do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre sua 
administração ao Plenário do Senado Federal, objeto da Indicação ng 4, de 
1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~ 140/80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituiÇão e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a· palavra à nobre 
Senadora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho hoje à tribuna desta Casa para fazer um registro que me toca pro
fundamente. 

Ê que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, amanhã, dia 10 de maio, compleM 
tará um ano que morreu o Senador João Bosco __ RaroQS_de Lima. a quem teM 
nho a honra de substituir nesle-senado. 

Desejo, pois, tributar-lhe uma simples e sincera homenagem. 
Bosco, como era chamado por aqueles que privavam de sua intimidade, 

fOi ·menirtó pobre, lutando na infância para ajudar a mãe viúva a criar cinco 
filhos menores. 

Lutador, exerceu as mais variadas profissões; começou como virador de 
castanha, exercendo a seguir os ofícios de office-boy, vendedor, locutor de rá
dio, cronista esportivo e jornalista. 

Em 1963, foi eleito vereador à Câmara Municipal de Manaus; chegando 
à Presidência _da Casa, exerceu interíniiiTii:m-te- por divers'· vezes o cargo de 
Prefeito de Manaus. 

Em 1966, chegou à Assembléia Legislativa, com expressiva votação, e em 
1970 retornava como o deputado estadual mais votado, alcançando facilmen
te a Presidência daquele Poder. 

Vice~Governador em 1974, exerceu seguidamente o mais alto cargo do 
Estado, portando-se sempre com espírito públi:co e -honradez. 

Em 1978, era o candidato natural aO Senado. Foi então que fui convida
da a compor a seu lado a chapa para esta Casa; enfrentamos uma luta dura, 
disputada palmo a palmo, urna a urna, voto a voto, talvez a mais ârdua cam
panha registrada de que se tenha notícia na Histôria política do Amazonas. 

Eleito Bosco, todos depositávarri.os as melhores esperanças no seu de
sempenho, pois tínhamos consciência de seu preparo, reconhecíamos sua in
teligência e disposição de luta pelo Amazonas; orador de fôlego, não restava 
dúvida de que com brilhantismo traduziria-nesta Casa os anseios de seu povo 
e de sua terra. Lamentavelmente, no entanto, a morte o colheu de súbi
to no dia 10 de maio de 1979, enchendo de luto e dor o Amazonas, pelo desa
parecimento precoce de um de seus mais proniissores filhos. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex' um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES.(PDS- AM)- Com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senadora, desejo, em 
nome da nossa Bancada, do PMDB, me associar a esta homenagem de sauda
de que V. Exf presta, neste instante, ao Senador João Basco. Se é certo que a 
convivência dele conosco foi muito breve, durante um interregno de apenas 
dois meses e alguns dias, mas esse espaço de tempo foi bastante para que 
aferíssemos as suas extraordinárias qualidades como homem público. Nas Co
missões Técnicas de que participou e no plenário, nós pudemos constatar a 
sua preocupação constante em honrar a representação popular de que era de
tentor, como Senador pelo Estado do Amazonas. Portanto. no instante em 
que V. Ex' reverencia a memória do seu antecessor, nessa cadeira brilhante
mente ocupada por V. Ex•, desejo render também o preito da minha saudade 
àquele ex-integrante desta Casa. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Senador Mauro Benevi
des, agradeço as suas palavras, a gentileza do seu aparte, na certeza de que 
V. Ex' faz justiça a unf dos mais dignos filhos do Amazonas. 

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

A SRA. EUNICE MICH1LES (PDS - AM) - Com satisfação, Sena
dor. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) -Senadora Eunice Michi1es, logo 
que mantive os primeiros co-ntatos com o Senador João Bosco, neste Con
gresso Nacional. neste Senado Federal, eu tive a melhor impressão de S. Ex' 
pelo espírito de camaradagem. pelo espírito de iniciativa, homem trabalha
dor, já fazia parte de quatro· comissões e, além do mais, fazia parte da CPI da 
Amazônia, onde vinha desempenhando o seu encargo com muito amor e com 
muita dedicação, merecendo o respeito de todos os seus pares que ali labuta
vam com S. Ex' Era uma criatura aberta, simpática. Neste dia em que 
V. Ex', tão merecidamente, ocupa o lugar que João Basco ocupava nesta Ca
sa, traz ao Plenârio a comemoração do primeiro aniversário do seu desapare
cimento, quero associar-me às suas palavras e ao sentimento de saudade que 
V. Ex' faz ao inesquecível Senador João BoscQ. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Obrigada, Senador Ber
nardino Viana, pelo seu aparte e pelas palavras generosas a mim dirigidas. 

Não poderia, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar de trazer, neste 
momento, a saudade, o reconhecimento do povo do Amazonas a João Basco 
pelos assinalados serviços que prestou ao seu Estado para que se fixe nas pe-
renes páginas dos austeros Anais do Senado o perfil deste homem, que viveu, 
lutou e morreu por um Amazonas grande, por um Amazonas melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. PreSidente, Sfs~ Senadores: 

Nem ·sempre o desenvolvimento de uma determinada área geográfica 
simplesJ?ente ocorre porque esta dispõe de algumas condições para tanto. 
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Na verdade, é somente quando se reúne um c-onjunto de fatores favorá
veis que o desenvolvimento encontra terreno fértil para vencer aquelas etapas 
que lhe são próprias. 

No Estado de Santa Catarina inúmeras são as atividades que podem ser 
apontadas como exemplo do que acabamos de afirmar. 

A fruticultura de clima temperado - maçã, pêssego, ameixa, nectarina e 
uva -, graças a um esforço pioneiro desenvolvido em terras catarinenses, 
principalmente no Planalto Serrano e no Vale do Rio do Peixe, hoje é uma 
realidade. 

Do mesmo modo, no Oeste Catarinense e no Vale do Rio do Peixe, hâ 
quatro décadas, o binômio suíno/milho vem sendo desenvolvido em peque
nas propriedades, com mão-de-obra predominantemente familiar, atingindo 
hoje um estado tecnológico bastante apreciável de desenvolvimento da suíno
cultura. 

No entanto; hã também o reverso da medalha, e Santa Catarina igual
mente detém potenciais de desenvolvimento que não têm se realizado dentro 
das suas reais dimensões. É o caso do aproveitamento das reservas de carvão 
mineral encontradas no território catarinense:. É o caso do_ setor pesqueiroH 
insuficientemente desenvolvidO, apesar das condições excelentes apresentadas 
pela costa do Estado, onde inclusive jã existe uma tradição, que facilmente 
P.Ode ser aproveitada como base para futuros e efetivos empreendimentos. 

Mas aquela conjugação de fatores ainda não se articulou conveniente
mente, Sr. Presidente, se bem que no caso do carvão, existem perspectivas 
promissoras, como o projeto SIDERSUL e as atuais dificuldades brasileiras 
de importar combustíveis do exterior. 

Está aí, exalamente, uma daS nossas riqUezas que poderia estar sendo ex" 
piorada, mais adequadamente, para se reduzir as importações de petróleo 
neste País. Entretanto, não tem havido uma resposta positiva do Governo 
central, em relação àqueles que se dedicam à exploração do carvão em nosso 
Estado. Neste momento, os empresários do setor estão encontrando uma 
séi-ie de óbices, no desenvolvimento dessa atividade, em razão do distancia" 
mento do Governo central, quer no estabelecimento de um preço melhor para 
o carvão, quer na melhoria da estrutura dos transportes desse produto mine
ral para os centros consumidores. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC) - Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Evelásio Vieira, sei que 
V. Ex• desenvolverá um tema da maior importância para o seu Estado ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Tento! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O que importará em uma contribuição, 
igualmente importante, para a economia brasileira, jã que o seu Estado tem 
potencialidade para isso. No que tange ao carvão, creio que V. Ex' estã rnfor
mado de que o programa do Governo preVê elevar e a produção nacional de 
quase cerca de 4 milhões de toneladas para mais de 20 milhões de toneladas, 
em 1985. Medidas de caráter extraordinário não só no que tange ao estudo da 
exploração, do tratamento, mas também do transporte, estão sendo a dotadas 
para dinamizar, para conseguir esse extraordinãrio aumento da exploração 
do carvão no Brasil. Recentemente, talvez V. Ex• tenha tomado conhecimen~ 
to de que houve um entendimento formal, entre o Governo brasileiro e o Go~ 
verno da Polônia, para transferência de tecnologia relacionada com a explo
ração do carvão nos Estados do Sul. E faço votos, nobre Senador, que a voz 
de V. Ex• seja ouvida e que essa programação do Governo seja vitoriosa, o 
que representaria, também, a vitória da tese de V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Temos conhecimento dos 
propósitos do Governo em ampliar a exploração dessa riqueza mineral. Ape-. 
nas que não está se registrando uma ação mais rápida com esse objetivo. Até 
pelo contrário, estã havendo certas dificuldades, na exploração do carvão, 
como, também, na sua condução para os centros consumidores, por defiCiên
cia do sistema de transportey ocasionando dificuldades financeiras às empre~ 
sas que atuam na área. 

No porto de lmbituba e também na própria região carbonífera, há enor~ 
mes estoques de carvão aguardando embarque para os centros consumidores. 

Entendemos que já deveria ter sido melhorado, de há muito, o sistema de 
transporte; deveríamos já, de hã muito, senão ter procedido, pelo menos ter 
realizado um estudo para a interligação da Estrada de Ferro Tereza Cristina 
ao sistema nacional, para um transporte mais rápido e a preços menores, já 
que evitaríamos o sistema operacional dispendioso no transbordo dos vagões 
da Tereza Cristina no porto de Imbituba para os navios. Posteriormente, o 
mesmo transbordo do navio para outros transportes nas áreas de consumo. 

Estã havendo, na exploração desta riqueza, um certo retardamento. Isso 
está prejudicarido não apenas o Estado de Santa Catarina, comO a própria 

economia nacional. principalmente na redução das importações de combustí
veis. 

De qualquer maneira, expressamos os nossos agradecimentos pela mani
festação de apoio de V. Ex• em assunto de tamanho interesse e de tamanha 
importância para Santa Catarina e para a economia brasileira. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -V. Ex• tem razão. Hoje hâ uma certa 
convicção no mundo de que o principal substituto do petróleo será o carvão. 
OU o carvão in natura, ou melhor, o carvão vapor, ou carvão transformado em 
gãs ou em óleo. Mas a utilização mais direta serã, evidentemente, a primeira a: 
ser pensada. Como disse, uma das grandes dificuldades em todo o mundo, 
para acelerar o aproveitamento do carvão é exatamente o problema do trans
porte desde que a infra-estrutura de transporte está voltada para o petróleo 
que é um líquido. Sobre esse problema, recebi, hã pouco tempo, um memorial 
da Sociedade dos ex-alunos de Ouro Preto, da qual participam homens de 
grande experiência em carvão. O memorial era dirigido ao Ministro César 
Cais e continha amplas sugestões sobre o assunto. Creio que, com a ajuda de 
muitos técnicos, as soluções vão se aperfeiçoando até que tenhamos resolvido 
essas questões. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• 

Uma área também em que Santa Catarina dispõe de condições de um 
potencial de realização ponderável é a mineração, incluindo a extração car
bonífera, que já citamos. 

O Estado possui uma longa tradição mineiro"geológica, sendo que as ja
zidas de carvão, aquele de boa qualidade, são exploradas de longa data. O 
mesmo se pode dizer quanto ao calcário e à água mineraL 

Assim, muito embora nem sempre as manifestações a este respeito ocor
ram com freqUência, o certo é que o Estado de Santa Catarina desfruta de 
uma razoável condição no quadro do aproveitamento mineral em nosso Pais. 
E isto pode ser comprovado tomando por base uma série estatística, que co
meça em 1966 e alcança o ano de 1978, sobre a arrecadação do imposto único 
sobre minerais do País. Apenas no ano de 1971 Santa Catarina deixou de 
constar entre as cinco maiores arrecadações do País relativamente ao mencio
nado tributo, e que, incontestavelmente, é uma comprovação do que afirma
mos anteriormente. 

Sr. Presidente, a atividade mineradora catarinense tem sido a base de 
apoio para inúmeras indústrias cuja importância transcende os limites do ter
ritório brasileiro. O parque cerâmico catarinense ocupa hoje a liderança no 
Brasil e na América Latina, graças à qualidade e abundância das nossas reser
vas de caulim, argilas, feldspato, quartzo e calcário. Além disso, muito embo~ 
ra considerado um bem mineral secundário, não devemos esquecer que as ã" 
guas minerais são um recurso que tendem a se tornar escassos, sendo hoje re
levante a sua participação, no turismo e lazer, indústria e ocupação de mão" 
de-obra, no Estado de Santa Catarina: 

Este levantamento que estamos fazendo, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, é seguramente de importância reduzida diante das perspectivas
existentes no setor mineral para o Estado que representamos nesta Casa. 

Assim, o Estado de Santa CatãiiD.a estã a necessitar de um amplo pro
grama de pesquisa que permita um melhor conhecimento das suas potencia
lidades, no que respeita aos bens minerais necessários ao desenvolvimento da 
indústria cerâmica. 

Ao lado disso, tese de mestrado apresentada por um geólogo-professor 
da Universidade Federal de Santa Catarina, em julho de 1979, profissional 
este com mais de quinze anos de experiência ria geologia do Estado, compro
vou a existência de rochas kimberlítica na região de Lages. No mundo todo, e 
em particular na África do Sul, estas rochas despertam enorme interesse, já 
que é delas que provém a maior parte da produção de diamantes. 

Igualmente, o Estado possui grandes reservas de areias próprias para 
fundição, também usadas na indústria do vidro de qualidade (cristal), com 
um grande potencial também para a instalação de induStrais de vidro comum, 
produto carente e de fácil mercado. 

Por outro lado, mapeamentos recentes, aliados a uma nova interpre
tação de seus resultados, abriram uma possibilidade importante, ou seja se a 
existência de ""ambientes geológicos" propícios à ocorrência de minérios s-ul" 
fetados, como por exemplo cobre, chumbo, zinco, prata e outros, nas regiões 
do Vale do ltajaí para norte, adentrando o Estado do Paraná. 

A fluo ri ta é um dos bens minerais de mais largo emprego nos dias atuais, 
com utilização na siderurgia, na indústria quíffiica, farmacêutica e ótica. San
ta Catarina possui as maiores reservas conhecidas e em lavra deste mineral no 
País. O que necessitamos, porém, é de novas pesquisas visando a ampliar as 
áreas de reservas conhecidas e eventualmente a descoberta de novas, para 
atender a demanda decorrente do plano siderúrgico nacional, bem assim às 
plantas de produção de alumínio, onde a fluorita se faz indispensável. 
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Sr. Presidente, observamos no iníCio deste nosso proriunciamento que a 
existência de condições para o desenvolvimento é um complexo que às vezes 
falha por inexistir um ingrediente no conjunto. 

Assim, muito embora nos últimos 13 anos Santa Catarina venha ocupan
do sempre um lugar entre os cinco Estados de maior arrecadação do Imposto 
único sobre minerais no. P!lís, tendo em 1977 participado com 6,25% da arre
cadação total, além disso, ainda que Santa Catarina, no mesmo ano de 1977, 
tivesse uma participação de 12,88% no total da mao-de-obra empregada na 
mineração do País, continua a haver alguma coisa que impede um maior de
senvolvimento do setor mineral no Estado. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o nobre Senador Alber· 
to Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Nobre Senador Evelãsio Vieira, co
nheço a Terra de V. Ex• e, mais ainda, conheço a universidade a que V. Ex• 
fez referência há pouco. Quero dizer-lhe que essa universidade tem, talvez,_ no 
País, uma das equipes mais competentes de pesquisa que pude ob
servar, principalmente, na área de mecânica, de motores, de combustíveis. V. 
Ex• fala da necessidade de ampliar as pesquisas no seu Estado. Acho que pre
cisamos ampliar as pesquisas no País todo. Não temos tradições de bons pes
quisadores. O Brasil não gasta dinheiro em pesquisa como devia gastar, mas ê 
a hora degastar. Creio que se isso tivesse ocorrido no seu Estado, pesquisa no 
sentido inteiro da palavra, peS"quisa científiCa ou pesquisa aplicada, talvez já 
se tivesse encontrado a solução para o aproveitamento mais racional do car
vão~ que ê abundante na sua Terra. Quero congratular-me com V. Ex.' pelo 
assunto que trouxe a esta Casa, da necessidade de se ajudar Santa Catarina, 
para que ela ajude o Brasil. Não há dúvida de que o carvão é o sucedâneo do 
petróleo. A energia nuclear está muito longe de encostar no carvão, em ter
mos de sucedâneo do petróleo. Era o aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -Ao agradecer a contribuição 
de V. Ex•, queremos dizer que concordamos inteiramente que as pesquisas 
.têm que ser ampliadas em todo o Brasil. ~ um País que tem riquezas naturais 
abundantes no seu solo, no seu subsolo, nas suas profundezas, riquezas já 
identificadas, mas riquezas muito maiores estão ainda para serem identifica
das. Para isso ê preciso desenvolver um programa de pesquisa de forma inten
siva, é preciso não apenas dobrar, mas triplicar, multiplicar os nossos recur
sos, porque temos possibilidades de ampliar essas descobertas e transformar 
essas riquezas em bens utéis a nós, poderemos aumentar esses bens para as ex
portações. Entretanto, estou-me fixando em Santa Catarina, porque venho a 
esta tribuna, com essas considerações, para dizer da necessidade de se criar no 
Estado de Santa Catarina, um Distrito do Departamento Nacional de Mine
ração, porque a ausência desse Distrito naquele Estado é um dos grandes óbi
ces no acelaramento das pesquisas em Santa Catarina, que só existe por ini
ciativa, por ação, da empresa privada, do elemento particular, jâ que a pre
sença estatal nesta área é praticamente inexistente. 

De qualquer forma os nossos agradecimentos pela contribuição de V 
Ex• pela solidariedade que presta ao pleito que estamos a realizar. 

Este algo mais é na esfera administrativa. Ocorre que entre os maiores 
produtores de bens minerais e arrecadadores de tributos federais a eles relati
vos, apenas Santa Catarina iião conta com um Distrito do Departamento Na
cional da Produção Mineral, DNPM. 

Santa Catarina está subordinada ao l 11 Distrito .~egional do DNPM, se
diado em Porto Alegre, o que dificulta sobremodo, desde que encarece, signi
fica um transtorno à atividade produtiva, enfim, é um entrave ao desenvolvi
mento mineral catarinense. 

Por isso, Senhor Presidente, é que estamos a reivindicar neste momento a 
instalação de um Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral 
em Santa Catarina, para que os mecanismos administrativos não sejam um 
obstáculo à produção e se transformem num aliado do desenvolvimento mi
neral do Estado. 

Ninguém, hoje, pode perder tempo, muito especialmente o empresârio 
por falta de um Distrito do Departamento Nacional da Produção Mineral, na 
sua capital. O desenvolvimento mineral de Santa Catarina está sendo alta
mente prejUdicado. 

É por isso que vimos tecer estas considerações e, na sua conclusão, ape
lar ao Ministro das Minas e Energia para que determine a instalação e o fun
cionamento, em Santa Catarina, desse Distrito, para que as empresas catari
nenses, as empresas lã localizadas, que desenvolvem a sua atividade na ãrea 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço com alegria o Senador 
Dirceu Cardoso~ do Espírito· Santo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador Evelãsio Vieira, V. Ex• traz 
sem pi-e esses problemas de Santa Catarina, que são problemas brasileiros; há 
dias a Comissão Parlamentar de Inquérito foi convidar o Sr. Vice-Presidente 
da República para uma palestra a respeito do Programa Nuclear brasileiro, e 
lá tivemos a notícia de que os ingleses estavam interessados, agora, no carvão 
brasileiro, exatamente no carvão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 
Ontem o jornal noticiou que hã, de fato, alto interesse-dos ingleses nesse car
vão, e V. Ex• que estã ressaltando essa capacidade mineralógica de Santa Ca
tarina, com essas notícias de que a Inglaterra jã se v·alta para a América do 
Sul, exatamente para o carvão, esse carvão que há de fazer, ainda, a grandeza, 
maior grandeza ainda de Santa Catarina; quero me congratular com V. Ex• 
pelo seu pronunciamento nesta tarde. E dizer que todos nós ansiamos, princi
palmente nós do Espírito Santo, que haja aquela associação siderúrgica entre 
o Espírito Santo e Santa Catarina, entre o carvão e o minério, a fim de que 
nós, que temos certas peculiaridades entre um Estado e o outro, possamos 
marchar juntos na questão siderúrgica, priilcipalmente do minério de ferro e 
do carvão, de que Santa Catarina é, hoje, uma das grandes esperanças do 
Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP -SC)- V. Ex• está apreensivo com a 
informação tra·nsmitida pelo Vice-Presidente da República sobre o interesse 
dos ingleses no carvão brasileiro, no carvão do Sul, e o noticiário da imprensa 
também divulga esse interesse. Não são apenas os ingleses, há outros empre
sãrios externos com interesse no nosso carvão e· em outras fontes energética 
do Brasil. 

E veja, V. Ex•, enquanto o carvão não foi um grande negócio, as empre
sas brasileiras, mais especificámente as Ca.tadn.e"nses, foram se estruturando 
com dificuldade, foram adquirindo o seu know-how, e hoje já se encontram 
num estágio de desenvolvimento admirável no setor. 

Pois bem, hoje, em que as perspectivas de rendimento são maiores, o Go
verno, ao invés de criar facilidades para essas em poderem se expandir na ex
ploração do carvão, para alimentar o parque siderúrgico, alimentar o parque 
industrial brasileiro, o Governo vem criando dificuldades. Veja V. Ex•, en
quanto, agora, nos últimos doze meses, os insumos bãsicos para aqueles em
presários subiram numa ordem de 60% e o Governo concede~ um aumento 
no preço do carvão inferior a 40%; se a memória não me falha, 36%, criando 
dificUldades para os empresários. Com um_ transporte deficiente, reservas 
enormes, da ordem de duzentos mil toneladas estãq_ lá, onde o carvão foi ex
traído, mas não há transporte suficiente, as empresas não podem fatorar esse 
carvão estando em dificuldades financeiras e tiveram que demitir, nas últimas 
semanas, aproximadamente, quinhentos mineiros, criando um problema so
cial na área. Isso tudo é que nós lamentamos. Ainda na tarde de hoje o Sena
dor Alberto Silva teVe oportunidade de fazer uma magnífica ·apreciação sobre 
a problemática energética no Brasil. E, ao fazer as suas considerações, afere-. 
ceu, proporcionou alternativas vãlidas, que estão aí, na expressão popular, 
4 'na cara" para serem executadas, a fim de sairmos dessas dificuldades ener
gêticas, para reduzirmos a importação de petróleo e equilibrarmos a nossa 
balança comercial. Entretanto, o Governo não tem agido com seriedade, e es
tá atuando de maneira a proporcionar condições, clima, para que as multina
cionais adentrem também na área energética e venham, amanhã, a explorar e 
ditar normas no PROÃLCOOL, no carvão, e em outros setores. Por tudo 
isso a OposiÇão está a advertir o Governo, estã chamando a atenção do Go
verno, mas este se mantéin omisso, como em outros problemas, permitindo o 
avanço estrangeiro sempre maior sobre a economia brasileira. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr.José Lins (PDS -CE) -Senador Evelásio Vieira, V. Ex• tem ra
zão quando solicita a atenção do Governo brasileiro para o problema energé
tico e, do modo particular, para contribuição que o carvão de Santa Catarina 
pode dar na solução desse problema. Porém, a impressão que tenho é de que 
V. Ex' não terri razão quando critica o Governo por se mostrar ausente dessa 
questão. A meu ver, o que se tem feito em matéria de carvão no Brasil, tem 
sido feito com o apoio, com a presença constante do Governo brasileiro. Para 
justificar isto basta que se diga que o Governo subsidia em mais de 60% o 
preço do carvão. Se o Governo assim procede, se procura amparar essa in
dústria jã não se pode negar o seu interesse ... 

mineral, possam encontrar facilidades no sentido de expandir as suas ati vida- O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -O Governo subsidia o carv~o 
des de trazer umá contribuição maior à economia brasileira na explorl!ç_ão de porque subsidia, também, o óleo. Se o Governo não apresentasse subsíd1o 
.um~ grande riqueza que temos em nosso Estado. dlesta_ ãrea do óleo, o preço do carvão poderia ser o mesmo, O subsídio seria-
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atê dispensável. Se o Governo oferecesse ao minerador as mesmas condições 
que oferece em outras âreas, não estariam os empresários do setor, em Santa 
Catarina, em díficuldades como se encontram. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- O fato de o Governo Federal subsidiar 
outros combustíveis não nega que o GovernO está-presente no caso do car
vão. Pelo contrário, confirma o seu interesse nesse tempo embora o nosso 
carvão não seja bom, e o transporte pese substancialmente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Porque nós não temos um sis
tema de transporte adequado. Isso eu tenho dito desde que cheguei a estaCa
sa. 

O Sr. José Líns (PDS- CE)- V. Ex' sabe que o custo do carvão não 
comporta ainda hoje, transportes a grandes distâncias. Em todo o mundo o 
carvão é utilizado, quase sempre, nos arredores das jazidas, jUstamente por is
so. A facilidade de extração do óleo, do seu manejo, o próprio preço do pe
tróleo fez com que toda a infra-estrutura de transporte no mundo fosse dirigi
da para esse combustível. Agora, com a elevação do preço do óleo é claro que 
volta a ser considerada a alternativa da utilização do carvão, com o interesse 
profundo pela adequação dos meios de transportes. O que é preciso deixar 
claro é que o Governo, diante dessa conjuntura, definiu uma posição de 
apoio cada vez mais clara, aos mineradores, aos pesquisadores, aos transpor
tadores, dispondo de um programa pelo qual pretende elevar a produção ini
cial de três e meio ou quatro milhões de toneladas para mais de vinte milhões 
de toneladas. V. Ex• naturalmente, acha que esse problema já poderia estar 
totalmente resolvido. Isso porém nã.o é assim tão fácil. Leva tempo e talvez 
muito tempo. Mas o interesse do Ministro das Minas e Energia em buscar no
vas tecnologias é muito grande. O de que estamos precisando, sem dúvida, é 
deslanchar de um modo confiante. As medidas estão sendo tomadas; estão 
em andamento. No ano passado, aliás, já tivemos um aumento razoável da 
produção de carvão. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Permite, nobre Senador Evelásio 
Vieira'? 

O SR. EVELÁS!OVfETRA (PMDB- SC)- Senador José Lins, desde 
1973 que riós estamos sabendo de que o petróleo passaria a ser arma em favor 
do desenvolvimento dos países produtores e que os preços c --~,ntes como, 
realmente, eles têm sido e vão continuar. 

Ora, desde 1973 que nós deveríamos partir para a elaboração de um pro
grama global energético em busca de novas fontes energéticas. Retardamos 
na elaboraç.ào_deste programa que, até hoje, não existe. Existe o PROÁL
COOL, mas que está se desenvolvendo com grande inibição. Em outras áreas 
ainda não o temos. Vamos ao seguinte: veja V. Ex'. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me desculpe, os documentos es-
tão publicados c há um plano em andamento. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Inexeqilivel. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) ... elaborado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Na hora que nós passamos a 
saber que o carvão seria uma fonte alternativa deveríamos partir para a me
lhoria da infra~estrutura, no sentido de que, à proporção que os preços dos 
combustíveis líquidos fossem crescendo nós pudéssemos ir ampliando a pro
dução e o seu escoamento. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas é isso que está sendo feito. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Veja V. Ex• que não está 
acontecendo. Há falta de vagões na Ferrovia Tereza Cristina, a que faz o 
transporte das minas ao porto. EstãO faltando navioS. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex' sabe que os estoques de carvão, 
nas bocas das minas, são antigos. -

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Estão faltando locais de ar
mazenagens no porto. Isso há vários aiios. 

O Sr; Jose--uns (PDS- CE)- Us estoques são em g·rande parte anti
gos. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Mas, veja V. Ex• já deveria o 
Governo. a partir de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, ter adotado essas medidas 
mas não o fez. Está sendo criado um problema muito sério, de reflexos so~ 
ciais, na área carbonífera do meu Estado que tem uma grande região popula
cional. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)"- Se me permite, não entendo a posição de 
V. Ex' No momento em que o Governo passa a incentivar a produção de car
vão, com uma perspectiva de multiplicar várias vezes a produção da área, V, 
Ex• acha que o Gover~o está criando problema social. Estoques já existiam. 
O sistema de transporte não atendia às necessidades crescentes da produção e 
nem tudo se pode fazer por milagre. No mundo inteiro, nobre Senador, não 
há pais que tenha ainda substituído o petróleo pelo carvão a não ser nos arre
dores das jazidas carboníferas. Um dos maiores problemas do mundo de ho
je é a substituiÇão da infra-estrutura do óleo por outra que sirva ao carvão. 
Além disso ainda há o problema da substituição dos equipamentos de uso do 
combustível. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Mas no nosso caso, no Esta
do de Santa Catarina, poderíamos ter melhorado se houvesse ação do Gover
no. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Ação tem havido. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Há um programa, estâ no pa
pel, mas não estamos indo para a materialização do programa. Essa ferrovia 
apresenta sup~ravits anuais; ê uma ferrovia que deveria dispor de um número 
suficiente de vagões para fazer o escoamento dessa produção. O porto deveria 
estar melhor aparelhado; os navios deveriam chegar com maior constância, é 
questão apenas de uma capacidade administrativa do setor de cabotagem, o 
que não tem ocorrido. A própria ferroviajá deveria, com o carvão que é pro
duzido e com seus resíduos, estar eletrificada para, inclusive, reduzir o preço. 
Mas isso_nào acontece. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Posso informar a V. Ex• que o programa 
de desenvolvimento da produção, transporte e uso desse carvão, com todas as 
suas implicações está em andamento. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Mas não estâ. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- f: possível... que V. Ex• não o considere 
satisfatório, o problema é realmente muito sério e não se vai resolvê-lo de 
uma hora para outra. Mas medidas efetivas estão em andamento para a sua 
solução. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Digo a V. Ex•. deste progra
ma Santa Catarina não tem recebido nenhum reflexo, pelo contrário, está ha
vendo dificuldades no desenvolvimento dessa atividade. 

O Sr. Jaison Barreto (PMOB- SC) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Com prazer. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB--_ SC)- Por coincidência, logo a seguir 
vou abordar exatamente o problema do aproveitamento do carvão catarinen
se. Mas reforçando as suas colocações e respondendo às primeiras afirmações 
do Senador José Lins, eu me dou ao trabalho de ler uma colocação de um em
presário de carvão, dos mais progressistas, dos mais lúcidos, Realdo Pugliel
ne. onde ele desfaz algumas colocações que são feitas aí, sem maiores conhe
cimentos. A primeira é de que se tem dito que o carvão brasileiro é caro para 
os seus consumidores. No entanto, nas minas de carvão de Santa Catarina, o 
carvão beneficiado é vendido ao preço de Cr$ 893,00 a tonelada, o que referi
do a carvão bruto significa um preço de venda de CrS 263,00 para cada tone
lada de carvão produzido no subsolo. Pois bem, nas minas americanas esse 
pfeço de venda de carvão bruto ~de-Cr$ 1.350,00 por tonelada. Há uma dife
rença de quase Cr$ 400,00 na tonelada. Pois bem, o problema do transporte. 
Cabe ainda citar que o transporte marítimo, que custa às usinas siderúrgicas, 
aqui no Brasil, Cr$ 250,00 por tonelada, para um transporte de carvão numa 
distância de 1.400 km, feito em 3 dias- notem bem a diferença -, é caro 
quando comparado com o transporte marítimo de carvão feito dos Estados 
Unidos para o Brasil, que custa- repito, Cr$ 250,00 para o brasileiro- do 
americano, CrS 160,00 por tonelada para uma distância de 10.000 km, cober
ta em 15 dias. Note-se que há uma distorção inaceitável por falha de preocu
pação séria com o problema do carvão brasileiro. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) --0 assunto ê importante e merece uma 
grande atenção. A meu ver, a comparação feita por V, Ex• não é válida. E não 
é válida porque não se pode comparar o carvão americano com o brasileiro. 
A diferença, em termos de aproveitamento, ê tremenda; o carvão brasileiro 
tem cerca de 45% de cinzas~ Mesmo tratado, pelos melhores métodos disponí
veis. ainda pode conter atê 1"8% de cinzas. Em razão disso, o carvão america
no, custando duas veze~ menos, ainda poderia sair mais barato do que o nos
so. Por outro lado, nobre Senador, que o preço do transporte marítimo é tre
mendamente mais barato do que o preço do transporte por terra. E é por isso 
que o carvão, em vez de ser transportado por terra, pode ter aproveitamento 
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mais econômico nas proximidades da jazida. Isso se dâ no mundo todo. Des~ 
de que se disponha de transporte marítimo ou fluvial, as coisas mudam com~ 
pletamente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- Senador José Lins, no nosso 
caso de Santa Catarina, o que estã faltando é uma ação mais râp1da e mais 
séria do Governo. Temos condições, embora o nosso carvão não seja de qua~ 
!idade a nível do carvão americano, do alemão ou do polonês- não é, reco
nhecemos - é um carvão aproveitável, é uma riqueza ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Estou de absoluto acordo com V. Ex• E 
digo mais: Acho que um programa de pesquisas e o estabelecimento de con
dições adequadas para o aproveitamento do carvão brasileiro, mesmo com 
algum custo adicional, é importantíssimo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Certo. Inclusive porque o re
curso, o dinheiro, ficarâ funcionando aqui. Não é perda de divisas, como 
ocorre com a importação de outro mineral que estamos a fazer. 

Mas chegamos à conclusão, Sr. Presidente. Essa análise que fizemos das 
riquezas minerais de Santa Catarina é para pedir ao Governo que instale com 
urgência um Distrito do Departamento de Mineração em Santa Catarina, 
para facilitar a expansão desta grande riqueza do nosso Estado, para o forta
lecimento da economia brasileira, para se refletir na proinoção social brasilei
ra. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto.) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins, como Líder do Partido, para uma breve comunicação. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

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

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

As várias tentativas de fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legis
lativo têm esbarrado nessa barreira invencível do art. 45 da Constituição Fe
deral, em virtude de dispositivo que não sendo auto-executável depende de re
gulamentação de uma lei. Em virtude das dificuldades que temos de conseguir 
a colaboração da Bancada do PDS no sentido de regulamentarmos o disposi~ 
tivo, têm sido inúteis e em vão todos os nossos esforços. 

Mas, Sr. Presidente, estudando a nossa Constituição, jã em entendimen
tos que estão avançados, como membro da ComisSão- Parlamentar de In
quérito da Energia Nuclear, descobrimos um meio de fazer a fiscalização, não 
só do Poder Executivo, ·maS de empresas que manipulam os dinheiros públi-
cos. 

Descobrimos este meio, Sr. Presidente, na Constituição e vamos executar 
essa fiscalização através da colaboração de um ór8âo que, a toda hora, vem 
crescendo na consideração e no respeito nacional; é o Tribunal de Contas da 
União. 

As decisões desse Tribunal, Sr. Presidente, são de tal monta e têm sido 
tão verticais no exame de empresas públicas que, hoje, através da renovação 
das nove Ministros que lâ atuain, através da última renovação, conta, hoje, o 
tribunal com uma equipe de brasileiros, ali, volta-dos para a defesa da honora
bilidade da administração pública, através de pareceres e votos, Sr. Presiden
te, que têm engrandecido aquele Tribunal. 

Há dias, vim-os o parecer do ilustre Sr. Ministro Luciano Brandão, no 
exame através das contas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vo
to, Sr. Presidente, que foi de uma grandeza e de uma claridade meridiana, de 
tal forma que esse voto sacudiu a opinião pública nacional através dos cri~ 
térios e do meio de que se serviu. S. Ex• para examinar essas contas, através 
dos dado!fque lhes chegaram às mãos. E até, Sr. Presidente, o seu voto abre o 
ensejo de examinar outras disposições de lei que não foram obedecidas nessa 
prestação de contas, e aquilo que se considerou uma vitória da Empresa Bra
siteira de Correios e Telégrafos vai ser, Sr. Presidente, através do voto do ilus
tre Ministro Luciano Brandão, um meio de se eXaminar vinte e cinco bilhões 
de despesas, através de benesses -oferecidas e ofertadas a membros da União 
Postal que aqui se reuniu, e que não foram suficientemente esclarecidas e pro
vadas. 

Assim, Sr. Presidente, quero chamar a atenção da Casa e principalmente 
da Mesa, o Tribunal de Contas da União vai prestar um relevantíssimo ser
viço à fiscalização de contas, pelo Congresso Nacional. E a primeira etapa, na 
semana entrante, nós vamos executar, quando a Comissão Parlamentar de 
Inquérito vai enviar à Mesa os itens.sobre os quais nós precisamos ter dados 
sobre eles, através do nosso Programa Nuclear, através de informações a 
FURNAS e NUCLEBRÁS e vamos conseguir isso, Sr. Presidente, por inter
mêdio do Tribunal de Contas da UniãO, órgão que vai nos auxiliar a fiscalizar 
as contas de empresas. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Estava aguardando seu pronunciamen
to porque sei que V. Ex• sempre traz uma contribuição a esta Casa, no senti
do de melhorar, de aprimorar e, às vezes, no sentido de mostrar erros que de
vam ser corrigidos. Agora V. Ex• traz e faz a apologia do Tribunal de Contas. 
Quero associar-me às suas palavras dizendo que o Tribunal.de Contas, real
mente, merece o maior apoio, o maior crédito de toda a Nação. Quero dizer, 
neste instante, citando um fato concreto -igual a esse da ECT: quando gover
nador do Estado sempre tomei conhecimento de que os recursos federais des
tinados aos Estado, para aplicação em projetas específicos - o dinheiro da 
União - não podem sair dos bancos oficiais, o Banco do Brasil, o Banco do 
N ardeste, lâ na área. Tirar o dinheiro e colocar em bancos particulares era 
considerado uma contravenção da ordem e o Tribunal de Contas negou o re
gistro à prestação de contas do Governo do meu Estado para aplicação de re
cursos federais que antes de serem aplicados, foram desviados do Banco do 
Brasil para entidade privada. 

. O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• que 
traz uma contribuição, em que o Tribunal de Contas, exercendo as suas 
funções, está corrigindo essas distorções no manuseio dos dinheiros públicos 
deste País. 

Sr. Presidente, precisamos fazer, embora eu não o faça suficientemente, a 
exaltação da finalidade do Tribunal de Contas da União. Esse tribunal estã 
prestando e vai continuar a prestar e prestarâ ao Congresso relevantíssimos 
sei-viços na tentativa de fiscalizar a1,1tarquias, empresas de economia mista, e 
empresas estatais que não podem fugir da fiscalização deste Tribunal. 

Assim, Sr. Presidente, quero registrar com prazer e com satisfação que as 
decisões do Tribunal de Contas da União estão de tal porte e de tal signifi
cação que, hoje, a Nação cresceu a sua admiração por esses 9 membros do 
Tribunal de Contas da União, que têm aberto uma clareira na apreciação de 
contas de entidades públicas deste País. 

O Artigo 70 da Constituição Federal estabelece: 

Art. 70. A fiscalização financeira e orçamentária da União se
rã exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos 
por lei. 

§lO? O controle externo do Congresso Nacional serâ exercido 
com o auxílio do Tribunal de Costas da União e compreenderá a 
apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho 
das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o jul
gamento das contas dos administradores e demais responsáveis por 
bens e valores públicos. 

§ 29 O Tribunal de Contas d3. União darã parecer prévio, em 
sessenta dias, sobre as contas que o Presidente da República prestar 
anualmente; não sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato serâ 
comunicado ao Congresso Nacional, para os fins de direito, deven
do aquele Tribunal, em qualquer caso, apresentar minucioso rela
tório do exercício financeiro encerrado. 

§ 39 A auditoria financeira e orçamentária será exercida sobre 
as contas das unidades administrativas dos três Poderes da União, 
que, para esse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tri
bunal de Contas da União, a que caberá realizar as inspeções neces
sárias. 

Sr. Presidente, está aqui o canal de fiscalização do Congresso. Nós ternos 
que nos servir do Tribunal de Contas da União. As últimas decisões deste Tri
bunal engrandecem aquele Tribunal. As últimas decisões, Sr. Presidente, ilus
tram os precedentes do Tribunal de Contas onde, hoje, uma equipe de brasi
leiros notáveis têm, Sr. Presidente, se dedicado dia e noite, debruçada sobre 
as contas da República e examinando as distorções ou as irregularidades que 
se cometem com o dinheiro público. 
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Assim, Sr. Presidente, não serâ demasiado que eu, aqui, proclame que as 
nosssas conversações com membros do Tribunal de Contas, Sr. Presidente, 
que se puseram à disposição do nosso Senado, a fim de que junto da Mesa e 
através dela nós possamos conseguir as informações, e os dados que nós que
remos. 

Sr. Presidente, V. Ex• é um dos membros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito instituída para apurar o programa nuclear. Temos dúvidas sobre 
anrmações que nos foram fornecidas sobre FURNAS e a NUCLEBRÁS. 
Entiio, com os quesitos já formulados, que vamos submeter à Comissão na 
próximas quarta-feira, esses quesitos serão remetidos à Mesa do Senado Fe
deral c ela, com aprovação do Plenário, remetê-! as-á ao Tribunal de Contas. 
da Uniiio. que vai obter, atravês de auditoria, as informações que não conse
guimos. 

Sr. Presidente, somos impotentes em tentar, às vezes, dados e infor
mações de autarquias, no caso F'URNAS e NUCLEBRÁS, que nos são sub
traídos c negados. Esses dados iremos conseguir através do Tribunal de Con
tas da União. Por isso quero prestar a minha homenagem a esse Egrégio Tri
bunal, órgão auxiliar do Congresso Nacional_~ que está engrandecendo suas 
funções com as últimas decisões, onde uma eqUipe nova e renovada de Minis~ 
tros têm atuado de maneira extraordinária e pratriótica no exame das contas 
da República. 

Sr. Presidente, ontem, deixou suas funções de Ministro do Tribunal de 
Contas da União o Ministro Batista Ramos, que foi Presidente da Câmara 
dos Deputados, foi Ministro do Trabalho, foi Parlamentar ilustre, e lá en
grandeceu as funções de Ministro daquele Tribunal. 

É com emor;ão que registro a aposentadoria de S. Ex.•, e ontem se despe
diu do Tribunal de Contas sendo saudado num discurso magnífico do ilustre 
Ministro Luciano Brandão que, na próxima semaria, terei o prazer de trans
crever em nossos Anais. Quero registrar a aposentadoria de Batista Ramos, 
como Ministro do Tribunal de Contas da União .. .S. Ex• também ilustrou a 
Bancada de São Paulo na Câmara dos Depufã.dos; o Ministério do Trabalho 
na época em que serviu ao Brasil nessa função; foi o primeiro Presidente da 
ARENA, onde também prestou serviços ao Brasil. Como Ministro do Tribuw 
na! de Contas teve uma verticalidade de atitudes que o recomenda à conside
ração, ao apreço e admiração nacional. 

Sr. Presidente, no antegozo d_o _n__om_e_que se fala para substituí-lo, e que 
dizem poderã ser um dos Membros desta Casa, espero que continue a larga 
tradição de verticalidade e honorabilidade_ de Batista Ramos que, no Tribu
nal, foi um penhasco inacessível e inabordável. Se seu substituto for destaCa
sa, membro da Bancada do PDS, um dos nomes e um dos integrantes mais es
timados e mais dignos que têm passado pelo Senado da República, que conti
nue a larga tradição do Ministro Batista Ramos. 

Presto minha homenagem, Sr. Presidente, primeiramente ao Tribunal de 
Contas, pelas novas atitudes que vem tomando na consideração e no estudo 
dos processos que lhe são afetados e nas possibilidades amplas de que nos ser
viremos, com o auxílio do Tribunal de Contas, para fiscalízar contas e obter 
dados. que o Senado c a Câmara são impotentes para de per si conseguirem 
das autarquias e sociedades de economia mista. 

Espero que na próxima semana, pela primeira vez, talvez o Senado use, 
através da Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear, o canal 
de fiscalização; vamos nos servir do Tribunal de Contas da União, que tem 
prestado ao Brasil relevantíssimos serviços. O Tribunal, com toda a justíça, 
tem sido digno da admiração, do apreço, do respeito e da consideração do 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Conçedo a palavra ao nobre Se
nador José Uns, como Líder, para uma breve comunicação. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE rl REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

de milho, ·reivindicam as cooperativas do meu Estado uma revisão do preço 
mínimo decretado em 185,40 a saca de 60 quilos para o milho do tipo 3, au~ 
mentando esse preço mínimo, ainda para vigorar nesta safra que estã se ini
ciando, para 236 cruzeiros e 36 centavos a saca de 60 quilos. Neste telex, o 
Presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná alinha as 
razões que levam a esta reivindicação. to eXagerado aumento de óleo com
bustível de defensivos de sementes, de fertilizantes etc. 

Justifica-se plenamente a revisão desse preço mínimo, porque o preço 
mínimo de qualquer produto agrícola é fixado antes do início da safra, antes 
do início do plantio, e isto é uma medida salutar porque o preço mínimo fixa
do, com a_n_tecedência para cada produto, permite ao agricultor fazer a opção 
daquilo que mais lhe convém plantar. Acontece que jã estamos no início da 
colheita e o preço mínimo~ há alguns meses já decretado, está completamente 
defasado em função da inflação e consequentemente da elevação dos custos 
de produção. 

Sr. Presidente, estamos solídáríos com a OCEPAR e queremos, através 
dessa Casa, reforçar o apelo que os agricultores fazem ao Ministro da Agri
cultura, da Fazenda e do Planejamento no sentido de ser revisto, para esta sa~ 
fra ainda, o preço m{nimo do milho para Cri 236,36, ·a saca de 60 quilos. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE RICHA 
EM SEU DISCURSO: 

Dr. Jose Richa 
MD. Senador 
Brasilia-DF. 
Retransmitimos teor telex enviado hoje aos Exm"'s Senhores Ministros da 
Agricultura, Fazenda e Planejamento. 
Abreaspas 

O Estado do Para na estah colhendo uma das maiores safras de milho de 
sua historia. Sao mais de 5.000.000 toneladas do produto que evitarao a im
portaçao ocorrida no ano anterior. 

Nao existe a minima duvida, que a resposta dada pelo produtor, deve-se 
principalmente ao estimulo concedido pelo Governo, quando alterou o valor 
do preço minimo de Cr$ 103,80/sc de 60kg tipo 3, na safra 1978/79, para Cr$ 
185.40/sc de 60kg-tipo 3, na safra de 1979/80. Acontece que o aumento con
cedido em agosto de 1979, aten~ia perfeitamente aos-anseios do produtor. no 
entanto, a inflaçao galopante que assola a eCOnomia brasileira motivou a ele
vaçao dos insumo"s (seme·nte, fertilizante, defensivos, oleo Diesel, etc.) acima 
das expectativas, alterando significativamente os custos de produçao do mi
lho. 

Jah no iniciCfâe 1980, mais precisamente na segunda quinzena de janei
ro, esta organizaçao pleiteava um reajuste para o preço mínimo do milho, cu
jos gastos apont~vam a necessidade de Cr$ 236,36 por saca de 60kg, contudo 
ateh o momentO' nenhuma providencia foi adotada. 

Preocupa~nos a permanencia desta indefiniçao pelo desestimulo que tal 
politica gerarahjunto ao produtor. O nao reajustamento do preço mínimo do 
milho, certamente desmotivarah o campesino para o plantio da safra 
1980/81. 

Acreditamos ser extremamente coerente o reajuste do mínimo para o mi~ 
lho, justamente agora em que o produtor estah colhendo sua lavoura. O rea~ 
justamente para Cr$ 236,36 apenas corrigirah uma distorção em termos de 
custo real e obviamente induzirah o produtor a manter ou ateh aumentar sua 
arca de plantio para a safra vindoura. 

A comercializaçao do produto durante todo o ano, vem sendo realizada 
a níveis superiores a Cr$ 250,00/saca e eh obvio que a expectativa do produ
tor eh obter preços neste nivel. Assim eh de suma importancia que haja a cor
reçao do atual minimo para CrS 236,36/sc de 60kg. A fim de permitir que 
produtores nao fiquem preju~~~ados na comercializaçao do cereal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador Portanto, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelencia solici-
José Richa. taro reajuste do preço minimo da atual safra de milho para Cr$ 236,36jsaca 

de 60 quilos. 
O SR. JOSÉ RIC'HA (P~ OB. PR.) Pronuncia o seguinte discurso. Sem Acreditamos que a tomada desta decisao manterah estimulado o produ-

reví~âo do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: tore evitarah transtornos do proprio equilíbrio da nossa balança comercial 
Eu recebi hoje um telex do Presidente da Organização das Cooperativas jah que, de importadores poderemos facilmente ser exportadores de milho, 

do Estado do Paraná, Sr. Benjamin Hammerschmidt, e que me dá ciência bastando para isto manter os niveís de preÇos compatíveis com a realidade in
de telex enviado ao Sr. Ministro da Agricultura, ao Ministro da Fazenda, e ao flacionariã que o Pais atravessa. 
Ministro do Planejarnento, todas de igual teor. Contando com a atençao de Vossa Excelencia para o assunto exposto, ao 

Sr. Presidente, como estamos a poucos minutos do encerramento da ses- ensejo apresentamos as nossas 
são e o telex é um pouco longo, vou me dispensar da leitura, passando-o à Ta- Saudações cooperativistas. --Benjamin Hammerschmidt, Presidente 
quigrafiu, para que conste dos Anais da Casa. Apenas sintetizando: nesse te- OCEPAR - OÍ"ganização das Cooperativas do Estado do Par_anã. 
lcx, ao dar ciência de que o Paraná produz nesta safra 5 milhões de toneladas Fechaspas 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Conceda a palavra ao nobre Sena
dor Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em pronunciamento da Tribuna desta Casa, no dia 29 de maio do ano 
passado, registrei o fechamento da empresa Wallig N ardeste S.A., que opera
va na minha cidade de Campina Grande com uma grande e moderna fábrica 
de fogões. 

Na ocasião, expus o drama que haveria de envolver a vida de quase 900 
operários que ficaram desempregados e mais de 5.100- dependentes que fica
ram desamparados. 

A Wallig, Sr. Presidente, é a maior unidade fabril do Distrito Industrial e 
utilizava componentes e serviços fornecidos ou prestados por dezenas de mé
dia e pequenas empresas campinenses. 

No discurso referido e mediante longas exposições através de telex, 
dirigi-me em apelo aos Srs. MinistrOs da Fazenda, do Trabalho, da Previdên
cia Social e da Indústria e do Comércio, bem assim à alta direção do Banco 
do Brasil, do BNDE, do Banco do Nordeste e da SUDENE, clamando por 
uma solução conjunta e urgente que evitasse unia longa para.lisação da fábri
ca Wallig. 

Eram evidentes as perspectivas de prejuízos irrecuperáveis para a econo
mia jâ combalida do Estado da Paraíba, para a Prefeitura e a comunidade 
campinenses e sobretudo para os operários e suas famílias. 

O Estado e a Prefeitura, por que não recolheriam as consideráveis somas 
de tributos decorrentes do escoamento da produção da Wallig; a comunida
de, pelo problema social que seria criado com o fechamento da maior fábrica 
do município e os opei"ârios, pela situação desesperadora do desemprego. 

Recebi atenciosas respostas de algumas autoridades federais e o BNDE, 
inclusive, chegou a suspender o andamento de ações movidas contra a Wallig 
como medida preliminar necessária ao equacionamento de uma decisão go
vernamental ou a nível empresarial em função da reabertura da empresa. 

Mas não houve seqUência objetiva e concentrada de providências, reu
nindo todos os orgãos do governo envolvidos com o problema nos seus vários 
aspectos. 

Líderes sindicais vieram a Brasília, peregrinaram nos Gabinetes governa
mentais e tudo ficou em promessas e evasivas. 

O prefeito" e os veteadores de Campina Grande clamaram por soluções 
práticas -e imediatas, repetidas vezes e as respostas, quando vinham, eram 
sempre procrastinadoras. 

Os problemas foram se agravando, como não poderia deixar de ser, até 
que a comunidade campinense foi mobilizada para socorrer os operários de
sempregados e não absorvidos pelo reduzido mercado de trabalho da Região. 

Por iniciativa de setores os mais diversos de Campina Grailâe, como a 
Pastoral Operária da Diocese, o PMDB jovem, a Liderança sindiéai,' as Asso
ciações de Bairro. a Federação das Indústrias, a Associação comercial, o 
Executivo municipal, os vereadores e outras classes representativas da nossa 
sociedade, foi criado ao ••comitê de apoio aos operários da Wallig", com a 
tarefa de despertar a opinião p-ública para o problema, conseguir gêneros de 
primeira necessidade e outras ajudas para os operários e suas famílias e tam
bém para insistir juritb-às autoridades por uma solução para a reativação da 
fábrica. 

À proporção que a fome e o desespero invadiam os lares de centenas de 
operários campintmsci, ações trabalhistas se arrastavam na justiça, inclusive 
obstaculizadas por interferências do BNDE que defendia seus créditos junto 
a Wallig, interpondo recursos jurídicos que agravavam mais ainda a situação 
de penúria dos trabalhadores desempregados. 

Mas o clamor público que partia de Campina Grande, parece que foi fi
nalmente ouvido. 

O fato é que, no dia 2 de abril próximo passado, praticamente um ano 
depois do fechamento da indústria, o Sr. Governador do Estado, anunciou 
em reunião realizada na Associação Comercial de Campina Grande, a rea
bertura da fábrica, mediante intervenção determinada pelo Governo Federal, 
decisão que foi comunicada ao Sr. Governador em telex emitido pelo Minis
tro-Chefe do SNJ, General Otávio Medeiros. 

Deixei passar mais de trinta dias, e hoje, resolvi renovar o meu apelo, já 
agora ao Exm~' Sr. Presidente da República, no sentido de que determine ur
gência nas providênciás Que certamente estão perCOrrendo nos gabinetes ofi
ciais o caminho sempre sinuoso e difícil da famigerada burocracia. 

Não é possível que se queira prolongar o sofrimento dos trabalhadores e 
os prejuízos de Campiná. e- do Estado. 

Até o irriSório salário desemprego dos operários, fOi sUspenso -desde fe
vereiro. 

A preocupação com essa demora na reativação da fábrica, não é só mi
nha, Senhor Presidente, pois acabo de tomar conhecimentode que o .. Comitê 
de Apoio aos operários da Wallig", está se articulando para enviar uma dele
ga-ção até Brasília a fim de transmitir de viva voz, às altas autoridades do País 
a natural inquietação dos trabalhadores e da comunidade. 

O Banco do Brasil, o BNDE ou qualquer outra Agência oficial que será 
o instrumento da intervenção na Wallig, precisa adotar as medidas referentes 
ao aspecto prático do retorno dos operários ao seu trabalho, sem mais delon
gas. 

Cam_pina Grande espera que o clarão de esperança aceso no começo do 
mês passado em relação à Wallig Nordeste, se transforme com urgência em 
realidade. (Muito bem!) ~ 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De todos os pontos do País estamos recebendo telegramas, cartas e soli
citações de apoio à emenda constitucional n9 16, de 1980, de iniciativa do Se
nador Affonso Camargo. A riledida tem por objetivo fundamental transferir 
o imposto de transmissão de imóveis aos Municípios. 

Esta proposta representa uma contribuição efetiva para o início de uma 
reforma tributária que reforce a posição financeira das comunidades de base 
na vida pública brasileira. 

O movimento municipalista é uma das tendências mais importantes vi
sando a corrigir a centralização absurda de recursos e poderes em mãos dos 
órgãos centrais. Para caracterizar o absurdo dessa situação, basta lembrar 
que da totalidade dos impostos, taxas e demais contribuições pagos no Mu
nicípio, permanecem no local, atualmente, apenas 3%. Noventa e sete por 
cento desses recursos são encaminhados aos órgãos centrais na esfera federal 
e uma parte na esfera estadual. Essa centralização vem gerando uma burocra
cia dispendiosa que é a responsável principal do atual fenômeno da inflação 
brasileira. Os problemas efetivos não são reSolvidos, são elaborados planos 
grandiosos na esfera federal, mas, com freqUência, sem correspondência com 
as necessidades reais de cada Município. Esses recursos devem ficar no Mu
nicípio para que, ali, os_ Vereadores eleitos pela população e o Prefeito eleito 
pela população, fiscalizados diretamente pelo povo, possam aplicã-los recur
sos na solução dos problemas da comunidade. 

O Brasil sofre hoje um fenômeno qUe poderiam os chamar de macrocefa
lia -cabeça grande-, uma doença que pode levar o País a uma situação de 
caos administrativo. A centralização -excessiva, coni o enfraquecimento do 
Município estâ transformando o Brasil numa espécie de gigante com os pés 
de barro, porque as bases estão nos Municípios. É preciso fortalecer as bases 
e o instrumento para isto é a garantia de recursos municipaiS para a sOlução 
dos problemas de cada comunidade. 

Entre as representações que acabamos de receber, contam-se a do Prefei
to de São Paulo e a do Prefeito de Sorocaba que, com linguagem candente e 
dando o seu depoimento pessoal reivindicam a rápida aprovação da Emenda 
Affonso Camargo. Fazemos um apelo aos congressistas do Senado e da Câ
mara, para que na união de todos aqueles que estão ligados a nossos Municí
pios, aprovemos com urgência esta emenda, que representará o primeiro pas
so no sentido do fortalecimento das bases de nossa vida pública. Lembro uma 
advertência do grande municipalista que-foi. JUarez Távora: a Nação nunca 
serâ forte se os Municípios forem fracos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, lembrando aos Srs. Senadores que o Congresso Nacio
nal está convocado para uma sessão a realizar-se hoje às 18 horas e 30 minu
tos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura das propostas 
de Emenda a Constituição n9s 38 e 39 de 1980. 

Designo para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 249, DE 1979 

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

Discussão, em- prin1eiT6 -tUrno, á6 Projeto de Lei do Sci:nado n9 249, de 
1979, do Senador Aloysio Chaves, especificando as hipóteses em que as deci
sões, nos dissídios coletivos, poderão estabelecer normas e condições de tra
balho, tratando do exercício do direito de greve, e dando outras providências 
(dependendo de de pareceres das Comissões--de- Constituição e Justiça e deLe
trislacão Social). 
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-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 130, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1980, de sua au
toria, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações 
de ensino superior. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 125, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitarido tenham tramitação conjunta os- Projetas de Lei 
do Senado nº 188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta e mo
difica a redação de dispositivos da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966; e 
n9 319, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao ení.pregado utili
zar a conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao 
art. 8'lda Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n'l5.107 j66. 

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do S_ena.do n9 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, alterandç, a Lei número 1.060, de 5 de fe
vereiro de 1950, que ''estabelece normas para a concessão de urgência judi
ciária aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 

sua administração ao Plenário do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento no 140/80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-10-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do _S·:nado n9 172, de 
1974, do Senador Heitor Dias, qtie autoriza o Poder Executivo a lotear e doar 
os terrenos dos aglomerados de Palafitas, que integram a uRegião dos Alaga
dos", na Cidade de Salvador-BA, tendo 

PARECERES, sob n•s 69 e 70, de 1980, das Comissões: 

- de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--:- de Finanças, favorável. 

-li-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 299, de 
1977, do Senador Lázaro Barboza, que dá nova redaçào ao art. 246 do 
Decreto-lei n'l 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), tendo 

PARECER, sob no 1.232, de 1979, da Comissão: 

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

no mérito, favorável; e 
- de Finanças, .favorável, com Emenda nº 1-CF que apresenta. 

-5-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 221, de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en
tidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça - )'l pronunciamento: pela constitucionali
dade, juridicidade e favorável quanto ao mérito; 2º pronunciamento: (reexame 
solicitãdo pela ComiSsã-o de FhiançãS} =---açeitan_do a conclusão daquela Co
missão de que o Projeto não é de Lei Complementar; e 

- de Finanças, favorãvel. 

-6-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei no 3.071, de I' de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n' 1.120, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, favorãvel. 

-7-
Discussão, em tUrno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara no 62, de 1979 (n• 3.316/77, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da Lei no 4.737, de 15 deju1ho de 1965- Código Eleitoral, tendo 

PARECER, sob n' 183, de 1980, da Comissão: 

- de Redação, oferecendo a· redaçào do vencido. 

-12-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei -do Senado n., 209,- de 
1979, do Senador Franco Montoro, que elimina o prazo para candidatura a 
cargo eletivo, no caso de desfiliação de um partido e filiação a outro, tendo 

PARECER, sob n• 517, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, faVOráVel. 

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 316, DE 1979 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n':l 316, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no texto da Lei n'l 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.222, de 1979, da Comissão: 

-;- de Constituição e .Justiça. 

-14-

Discussão~ erit segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 
1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta um§ 39, ao art. 19 da Lei n'l 
1.433, de 31 de dezembro de 1951, tendo 

PARECER, sob no 1.231, de 1979, da Comissão: 

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

-IS-

MATf:R1A A SER DECLARADA PREJUDICADA 

- 8 - Projeto de Lei do Senado no 17, de 1979, do Senador Humberto Lucena, 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1979 que dá nova redação ao art. 62 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Or

(n9 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de servidores públicos, gânica dos Partidos Políticos). 
no caso que especifica~ tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 206 e 207, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 139/80, do Senador Ber
nardino Viana, de adiamento da discussão para-exame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-9-

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979. da Comissão de 
ConstitUição e Justiça, que conclui contrariamente à convocação compul
sória do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre 

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

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES. 
NA SESSÀO DE 5-5-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR.LEITECHAVES (PTB- PR. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
_ Recentemenle, o Procurador-Gerai da República emitiu parecer sobre a 
pretensão subscrita, em primeiro lugar, pela ex-Deputada I vete Vargas, no 
que tange ao registro do Partido Trabalhista Brasileiro. Durante esses últi
mos três dias, ampla cobertura foi dada através dos jornais, dos rádios e da 
televisão, acerca desse fato. 



- Maio de 1980 DIÁP.W DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 10 1507 

Uma vez, procurei esclarecer, nesta Casa. como se c:tf. dando andamen- têm pretensões pelo nosso partido. Além disso, ninguém nega que pela lide
to a esse processo. Acho pportuno prestar novos esclareCI.Lile:Jtos, porque as- rança de que dispomos, a identificação, a mensagem que estamos difundindo, 
sim poderemos contribuir para eliminar uma série de dúvidas formadas acer- a receptividade coffi que tem sido aceita a nossa proposta, ninguém poderá 
ca do posicionamento desse quase litígio às portas do Tribunal Superior Elei- negar a evidência de que teremos condições de constituir um bloco partidário. 
torai. h importante dizer que o Tribunal não se restringe ao voto do Procura- Se houvesse igualdade de condições em todos os elementos anteriOres! se 
dor. De modo g'eral. o Procurador se atém, nesses casos, mais à questão de os processos estivessem formalmente em ordem e nenhum intercorresse em 
forma. Foi o que S. Ex• realmente fez. Ele procurou atender mais às exigên- nulidade ou vício, ainda assim. teria 0 Tribunal de apreciar a questão dare
cias formais do que ao mérito do processo. Enquanto isso, Os jornais difundi- presentatividade, porque quem estâ disputando a questão não é nem a ex
raro e se anteciparam. afirmando que a mesma decisão, '?.~smo parecer ou Deputada Ivet~ va:rgas, e nem 0 ex-Governador Leonel Brizola. Eles não têm 
parecer idêntico poderá ser dado na pretensão subscrita po{outra facção par- condições legais de comparecerem no Tribunal. A disputa estâ sendo travada 
tidária, qtie é essa a que nós do Congresso nos filiamos e a que tem hoje o seu entre 0 nosso bloco partidário e um único Deputado, respeitável aliás, o 
bloco partidário com suporte real.nesta Casa. Deputado Jorge Coury, o qual subscreveu as impugnações. De acordo com a 

Embora a lei estabeleça prazos para que os pareceres e os projetes che- lei, somente o Procurador-Geral da República, partidos constituídos ou par
guem às mãos do Procurador, não estabelece, necessariamente, prazo para a lamentares federais, com mandatos federais, têm condições de impugnar re
decisão. Nesse caso, um processo chegou às mãos do procurador com a ante- gistros de partidos, logo, a disputa é entre parlamentares. Entre o bloco cons
cipação de 3 ou 4 dias em relação ao outro. Quanto_a_o voto do Relator, serâ tituído e jâ conhecido nesta Casa e na outra do Congresso e um Deputado 
um voto conjunto, porque ele terá que fazer a opção. Terá que exãmina·r con- isolado, com 0 qual por sinal mantemos uma agradável convivência. 
juntamente os processos que estão tramitando em critério de dependência. 
Assim, hã mais do que dependência e conexão pelo fato de_ existirem dois gru- s/Presidente, são estes os informes que queríamos prestar. 
pos .disputando uma mesma pretensão: o registro de uma sigla partidária. En- Notei que vários jornais bem conceituados não conseguiram desta vez 
tão, neste caso, o voto do Relator será comum e V. Ex• terá oportunidade de colocar a questão claramente. Se ativeram muito ao parecer, co~O se o pare
examinar, em profundidade, o mérito da questão. 1:. portanto o exame de cer fosse o voto definitivo, quando o próprio ProcuradÓr tentou esclarecer e 
mérito antecedido por duas preliminares de acentuada importância, que o digamos, ele estava dando a apreciação formal, como lhe compete em casos 
Relator não poderá deixar de lado. des_ta natureza. 

A primeira: é o fato da pretensão da Deputada I vete Vargas ter resultado O único ponto de vista que me pareceu orientar a opinião pública acerca 
de uma assembléia realizada no dia 29 de março de 1979, quando a lei proibia deste assuríto, foi um que vi no O Estado de S. Paulo, com a informação, coin 
o uso de qualquer sigla dos partidos pretéritos; seja PSD, UDN ou PTB. Des- a entrevista, uma curta entrevista. uma nota de jornal, a partir de uma opi
sa ~rma, essa assembléia produziu mais do que um ato nulo, ela praticou um nião do ilustre Presidente da Comissão_ de Justiça desta Casa, o grande jurista 
ato inexistente. Se na época a lei impedia a criação de qualquer partido com e companheiro nosso, que é o Seriador Henrique de La Rocque. S. Ex• em li
os antigos nomes, quer dizer, o ato é nulo e, por mais que ele fosse reproduzi- nhas gerais, com mais precisão, disse em síntese o que estou dizendo nesta 
do em publicações, a nulidade não deixaria de existir. Um ato nulo não sere- Casa. Porque S. Ex• é advogado, é jurista, e realmente viu que a coisa ali se 
raz, não se emenda, não se completa, e muito menos um inexistente. P-ara nós·, findou, o processo terá todo andamento. 
este é mais do que nulo, é um ato na linguagem do direito. Mas, Sr~ Presidente, esta questão estâ sendo colocada também de form'a 
~A outra preliminar é a seguinte: o Diário Oficial, que públicou a regula- errônea no que toca a pessoas. Não hã inimizades pessoais e ainda que exista 
rtie'iltação da lei partidária, teve a data de 20 de dezembro, mas somente no um pouco de constrangimento entre duas pessoas, afirmamos que se o nosso 
d~a 21 de dezembro ele circu.lou. O pr?prio Supremo Tribun~l ;e~e['~J, atra- bloco viesse a ter a vitória no Tribunal Superior Eleitoral, nem por isso tería
ves de ni\erados Acórdãos Já determmou que o prazo de vtgencta q.é qu~rl- "}OS condição de excluir a ex~Deputada lvete Vargas. Se o fizéssemos, ela te-
qti!r lei publicada naquele Diário se inicia a partir do dia 21 e não do dia 20. ria todo o direito de ingressar na justiça e adquirir ganho de causa, com todo 
Lo~, a ex-Deputada ingressou extemporaneamente com a sua pretensão no o seu bloco. A recíproca seria também verdadeira. 
TriBlmal, isto é, S. Ex• pretendeu um objetivojurídicoquando a lei ainda não Então, os bloco:> e os partidos são concebidos de forma democrática. 
existia. Procedeu como alguém que ri'gistiasse uma 9riança atll:eikto seu nas- Ninguém pode ser dono de um partido. Estamos com um caso, em Curitiba, 
cimento ou a&no alguém que desse cufl11)rimenfa- a um testamento ou de um parlamentar que deseja entrar em nosso partido, e a Executiva está rea
codicionã-lo antes da morte do de cujus. gindo, mas, se negar, inexoravelmente, ele obterá ingresso, através da Justiça, 

E/tão, essas duas preliminares são fundamentais. Mesmo que o Trib~N é seu direito. - · 
passasse por cima desses pontos, o que tornaria o seu julgamento pa~~JR! Alére do mais, temos de coflvir que, de um lado, o ex-Deputado Leonel 
recurso, recurso fundamentado, h~ veria de se deparar com o problemcf:P~ re- Brizola fez toda a sua vida pública pelas fileiras do Partido Trabalhista Brasi
presentatividade. Todos sab;:m nesta Casa que é a primeira vez na História leiro. Embora alguém possa ter restrição à Deputada I vete Vargas, pelos 
do País q1:1e a constituição dos partidos políticos se fez preceder da existêneta seus posicionamentos políticos, ninguém lhe poderá negar, também, o atribu-
de blocos g~rtidârios. -- _ - · de ter tido uma vida exclusivamente dedicada a este partido. Ela foi do 

A lei fÓi 'regulamentada no dia 20 de dezembro, aliás, a lei é de 20 de B e exerceu no passado, por este partido, seu mandato parlamentar. As ba-
zembro e a regulamentação posterior. ses não entenderri essa disputa e até anseiam ou desejam que haja uma identifi-

Antes meimo dessa regulamentaç.à?-J~r elaborada, ser expedid~ pelo Tri- cação, mesmo porQUe, se houver uma diferença ideológica de posicionamen
bunal.-os parlamentares pela lei já tin\l_arp. a obrigação de se orgamzarem em to, são as convenções futuras qtie irão dizer qual o pensamento que deverá 
blocos partidârios. Por quê? O parlamentar que não ingressasse, que n~· !:"conduzir o PTB. 
zesse uma opção pelo bloco partidário, estaria excluído da participaçã~errr"1' OS H . d L R (PDS MA) N b s d v E dã · - , - d' · S d 0 . -- r. enr~que e a ocque - - o re ena or . x• cornrssões, e nao e por outra razao que, ranamente. o ena or trceu ar- r ? - • 

doso se tem levantado, argüindo. inclusive, a preterição de um dirCito seu, rcença para um aperte. 
motivador de um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal. O SR. LEITa C'HA VES (PTB - PR) - Pois não. 

Pois bem, a obrigatoriedade de os parlamentares optarem por um parti- O Sr. Henrique de La ~ocque (PDS~- MA)- A nota a que V. Ex• está 
do, ttmstituindo-se os blocos, antes mesmo de aberta a época para pretensão f.e.zendo referência nada inovou, não trouxe novidade alguma no que concer
ao requerimento do partido, estabeleceu uma preferência; jã não digo nem ne :_, polêmica Leonel Brizzola versus I vete Vargas. O que dissemos é sabido 

.. sequer um direito adquirido, mas estabeleceu uma situação de preferência le- por tOdos. O Dr. Firmino Ferreira Paz, quando prolatou o seu parecer no re
gai. quer dizer, o bloco tem preferência porque ele preexistiu, a um instante quer'ihiento da ex-deputada I vete Vargas, não pretendeu que ele fosse voto, 
que a lei assegura, para requerimento dos registras partidários. lá está escrito: Parecer da Procuradoria Geral da República. E V. Ex• disse 

Esse ê um terceiro requisito e o outro é a questão da representatividade. muito bem, disse com precisão processual, o fez de forma insuscetível de dis
Quer dizer, a vocação de um partido é ter uma representação nesta Casa, por- cussão: o parecer orienta, mais não decide. Se V. Ex• quiser voltar ao passado 
que no instante em que um partido não obtiver uma representação suficiente, há de se reCordar do caso rCCente do Governador Paulo Ma]uf, que recebeu 
em número determinado por lei para aqui se repreSentãr, entãO, ess·e partido parecer fulminante contra aquela convenção que o havia eleito GOvernã.dor 
não existirá e deixarâ de existir. de São Paulo, por recurso interposto pelo Dr. Laudo Natet: No parecer do 

É certo que o nosso Partido não contã. ainda com quarenta e oito parla- Dr. Henrique Fonseca de Araújo, ilustre jurista das bandas do Rio Grande 
mentares, mas ele já tem. uma representação suficiente para mostrar que é ca- do SUT, opinou ele pelo provimento do recurso e anulação da convenção, e o 
paz de disputar eleições com qualificação para Obter aquele número de D'epu- Tribunal, por quatro a dois, decidiu manter a convenção e considerar sem 
tados. Nós somos vinte e quatro; jã temos vinte e cinco e uma série de outros substância jurídica o parecer do Sr. Proc_urador Geral da República que, na-
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quela ocasião, se- dizia, -não à boca pequena, -mas para Brasflia inteira, quere
presentava o pensamento dos Presidentc::s Geisel e Figueiredo, que não que
riam o Go-v-erna-dor Paulo Maluf dirigindo os destinos de São Paulo. Se 
v. Ex' freqUentasse um pouco mais o Tribunal Eleitoral, verificaria que se denun
ciou o grande brasileiro, Ulisses Gui_m_ªrães, procurando torná-lo inelegí
vel, e o parecer do Sr. Procurador Geral foi no sentido que a denúncia fosse 
recebida e o Tribunal a repeliu. Se V. Ex• adentrasse um pouco mais na his
tória dos julgamentos da Corte Eleitoral, a Superior, V. Ex• encontraria um 
dos casos mais ruidosos, que foi o do Assessor de Planejamento da Prefeitura 
de Valença, ex-Prefeito daquele município do Estado do Rio de Janeiro, por 
nós outros defendido, quando refutâvamos, porque não tinha base legal, um 
acordo unânime do Tribunal Eleitoral do Estado do Rio, que foi reformado 
pela Corte Eleitoral de Brasília, ou seja, pelo T~ibunal Superior Eleitoral, 
com parecer favorável do Procurador Geral, para que a sentença do Tribunal 
do Estado do Rio fosse mantida. A solicitação da ex-Deputada !vete Vargas rece
beu parecer porque chegou às mãos do Procurador-Geral da República 
prioritariamente. E S. Ex•, não posso anteçipar o seu ponto de vista, dentro 
de poucos dias falará também da pretensão do ex~ Deputado Leonel Brizola. 
Mas, tanto o parecer dado na solicitação dá-ex-Deputada Ivete Vargas, 
como do ex-Deputado Leonel Brizola nada decidem. O que o seu modesto 
colega disse à reportagem d' O Estado de S. Paulo, e ontem mais de 15 pessoas 
me ligaram a respeito dessa entrevista, o que eu disse foi apenaS isso: que o 
Procurador-Geral delegara ao plenário do Tribunal, como era do seu dever, o 
exame do mérito de um pleito tão empolgante; para que o tribunal fizesse o 
que V. Ex• sabe, nós outros sabemos também,_ ~ma construçã~ jurídica. Deci
disse se mais vale a prioridade do requerimento da sígla partidária, ou a re
presentatividade. lsto compete ao tribUJJé:!l. e preciso que eles meditem, que 
eles reflitam, que eles decidam e depois, então, do veredito proferido, aí, sim, 
nós devemos a ele nos curvar, porque acredito que aquele Tribunal estã consti
tuído de um elemento humano altamente categorizado no campo moral e no 
campo jurídk:ó-. o que dissemos, pois, é que a matéria seria enfrentada e que 
o Tribunal Eleitoral, julgando matéria política, não podia .fugir da arena polí
tica. A ele tinha que chegar toda a sci:nsibifidãde "[iólítica daqueles que estavam 
pelejando a disputa de algo. De modo que V. Ex• faz muito bem neste instan
te em esclarecer a ·opinião pública, para que amanhã não se diga que o tribu
nal decidiu desta ou daquela maneira, porque atendeu este ou aquele interes~ 
se. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Solicito ao nobre orador 
que encerre, porque o seu tempo jâ está expirado e temos a Ordem do Dia 
para ser votada. 

O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Perfeitamente Sr. Presidente. 
Agradeço a oportunidade do aparte que esclareceu talvez mesmo até 

mais d.o que o meu discurso. 
Sobre o fato de, o' parecer do Procurador não condicionar o voto do Tri

bunal, eu não iria: tão Iotige quanto V. Ex• Me refiro a este próprio processo. 
Recentemente, quando os dois processos foram arquivados, o próprio pare
cer do Procurador tinha sido um parecer democrático, no sentido de que fos
se concedido às parte o prazo de 90 dias para completarem a documentação, 
que veio, ao depoist ser exigida pela regulamentação. O tribunal, entretanto~ 
não aceitou a sugestão do Procurador e determinou o arquivamento dos dois 
processos, que agora se renovam. 

De maneira que a questão mesma da preferência, quem chegou em pri
meiro lugar, hoje é discutível, porque qu3.ndo a lei foi promulgada aquele pe
dido por nós subscrito foi O que em _primeír6 lugar chegou, numa demons
tração de que o partido jâ estava organizado. Entretanto, o caso não é apenas 
de quem chega em primeiro lugar. Não é aquilo que os jornais disseram; uma 
gincana. É uma questão também de mérito. Além do mais, há que se discutir 
a natureza do direito que se pleiteia no tribunal. Não é um direito declara
tório, é um direito constiturivo:Fazjus a ele quem melhor preencheu as con
dições. e as condições são eleitorais e politicas. O partido é um instrumento 
de vontade coletiva. O tribunal tem que perquirir sobre quem tem mais quali
ficaÇão para: aquilo, quem está mais arregimentado para representá-lo. por
que, quando se extinguiram os dois partidos, a finalidade era de que novos 
partidos se constituíss~m, dentro d«: tendências com representatividade. por
que senão não estariam-os representando coisa alguma. Esses fatos no pode
rão deixar de ser considerados pelo Tribunal, composto de homens da maior 
envergadura, juristas de grande. expressão, 2 do Tribunal Federal de Recursos, 
2 do Supremo Tribunal Federal e 2 outros jurfstas. Aliâs, os Miriistros dos 
Tribunais Superiores são homens que têm a sua aprovação feita pelo Senado, 
São homens experimentados e qualificados. O posicionamento político que 
eles assumem, nesse caso, não é a política partidãria, mas, aquele posiciona
mento de aferir qual das tendências expressa realmente uma efetiva corrente 
de opinião. Não foi por outra razão que, até mesmo na regulamentação o Tri
bunal excedeu a lei por nós votada; exigiu, além das comissões regionaios, as 
comissões municipais, para que··os -partidos correspondessem à corrente de 
opinião nacional e não apenas setoriais, de alguns Estados. 

Eram esses, Sr. Presidente, os esclarecimentos que eu tinha que prestar 
nesta Casa, a fim de que os própri"osjornais, muitos com a melhor boa vonta
de, pudessem colocar nos devidos termos essa demanda que se desfere em re
lação aos pedidos pendentes no Tribunal. (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 37, de 
1979-(CN), que uregula o art_. 152, da Constituição, com a redação 
que lhe deu a Emenda Constitucional nq 11, de 1978, altera dispositiw 
YOS da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), e do Decreto-lei n• 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das 
Sublegendas), e dá outras providências". 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 
1979 

Às dezessete horas do dia vinte e três de outubro do ano de mil novecen
tos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilãcqua, reúne-se a Comissão Mista in~ 
cumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei no 37, de 1979 (CN), que 
uregula o art. 152, da Constituição, com a redação que lhe deu a Emenda 
Constitucional n9 11, de 1978, altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de ju
lho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e do Decreto-lei n• 1..541, 
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dá outras providências", pre
sentes os Senhores Senadores Tarso Outra, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, 
José Lins, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Pedro Si
mon, Humberto Lucena, Marcos Freir~ Mauro Benevides e Deputados Afrí
sio Vieira Lima, Claudino Sales, Hugo Mardini, Jairo Magalhães, Ricardo 
Fiuza, Siqheii'a Campos, Waldir Walter, Fernando Lyra, João Menezes, José 
Costa e Tidei de Lima. 

Havendo número regimental, assume a Presidência de acordo com o lO, 
§ 29 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o Senhor Seriado r Tarso 
Outra declarando instalada a Comissão. A seguir, o Senhor Presidente escla
rece que i rã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Com iS-

são. Distribuídas as cédulas, são convidados os Senhores Senadores HumbÚ
to Lucena e Bernardino Viana, para funcionarem como escrutinadores. 

Procedida a efeição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Waldir Walter ............................. 19 votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Afrísio Vieira Lima .. , ........... ·-· ......... 19 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Více-Presidente da 

Comissão, ·os Senhores Deputados Waldir Walter e Afrísio Vieira Lima. 
Prosseguindo, a Presidência ao instalar a Comissão Mista, com a finali

dade de apreciar o projeto que altera a legislação dos partidos, afirma que a 
experiê_n~ia partidária que se fez sob a égide da Constituição de 1946 foi das 
rilais profkuas e com ela o Brasil avançou politica, social e economicamente. 
Agradecendo, ainda. em seu nome e no do Deputado Afrfsio Vieira Lima, a 
bonra com que foram distingui4~~ e designa o Senhor Senador Aderbal Jure-
ma para relatar a matéria. , ./ 

Continuando, o Senhor Deputado Waldir Walter, Presidente da CoP.-is
são, comunica que hã sobre a mesa requerimento dos Senhores Sena(ior 
Humberto Lucena, Deputados José Costa e Fernando Lyra, requerendo que 
sejam convidadoS para debater neste órgãos técnico. respectivamente, os emi
nentes jurístas Pontes de Miranda, Seabra Fagundes, Oswaldo Trigueiro, 
Prado Kelly, Victor Nunes Leal, Petrônio Portella, Ministro de Estado da 
Justiça e o Senhor Min_istro da Casa Civil, Gqlbery do Couto e Silva. 

Usaram da palavra, os Senhores Senadores Marcos Freire, Aloysio Cha
ves, Humberto Lucena, Pedro Simon e Deputados João Menezes, Hugo Mar
dirii, Ricardo Fiuza, José CoSta; Fernando Lyra e Tidei de Lima. 

Dando coritinuidade aos trabalhos, a Presidência solicita ao Secretário 
da Comissão, que proceda a leitura dos requerimentos apresentados. Coloca-
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do em votação, é o requerimento· do Senhor Deputado José Costa, aprovado 
por unanimidade, e os do Senador Humberto Lucena~ Deputado Fernando 
Lyra, rejeitados. . 

Prosseguindo, o Senhor Deputado Waldir Walter, Presidente, comunica 
que o requerimento apresentado pelo Senhor Senador Marcos Freire, após 
ser lido pelo Secretário, i'equereno que sejam convidadas personalidades da 
vida pública brasileira, a exemplo de Leonel Brizola, I vete Vargas, Magalhães 
Pinto, Luís Inácio da Silva e Luiz Carlos Prestes, seja colocado .em vo
tação na próxima reunião e, que o apanhamento taquigrâtic'o da referida ses
são seja publicado, anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu H a
rol do Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e· aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

APANHAMENTO TAQUIGRAFICO. REFERENTE AO 
PROJETO DE LEI N• 37, DE 1979-(CN). DEVIDAMENTE AU
TORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 
PARA A DEVIDA PUBLICAÇÃO. 

(ANEXO A ATA DA I• REUNIA O, REALIZADA EM 23 DE 
OUTUBRO DE !979) 

O SR. PRESIDENTE (Tarso Outra)- Havendo número legal, declaro, 
na condição de mais antigo parlamentar presente, abertos os trabalhos da 
Comissão. 

Vai-se proceder à escolha do Presidente efetivo da Comissão, e, a seguir, 
o Vice-Presidente. 

Designo para escrutinadores, os nobres Senadores Humberto Lucena e 
Bernardino Viana. 

Vai-se proceder à chamada dos Srs. Parlamentares. 
Os nomes indicados pelas Lideranças, para a Presidência e Vice

Presidência, são os do Sr. Deputado Waldir Walter para Presidente e o Sr. 
Deputado Afrísio Vieira Lima, para Více-Presidente. 

Vai-se proceder então à chamada, para os Srs. Parlamentares votarem. 

(Procede-se a vo~ação.) 

O SR. PRESIDENTE (Tarso Outra)- Foram contados 19 votos para 
eleger o nobre Deputado Waldir Walter para a Presidência desta Comissão e 
igual númer_o para eleger o nobre Deputado Afrísio Vieira Lima, para a Vice-
Presidência. · 

Em conseqUência, convido o nobre Deputado Waldir Walter, para assu
mir a Presidência desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Senadores e Deputados, 
integrantes da Comissão Mista, nos termos do Regimento Interno, cabe à 
Presidência fazer a designação do Relator. Esta indicaçãO, no entanto, obe
dece a determinação do Sr. Líder da respectiva Bancada. Portanto, por desig
nação do nobre Líder da Bancada da ARENA no Senado, designaremos 
como Relator o eminente Senador Aderbal Jurema. 

Tenho a satisfação de convidar para integrar a Mesa Diretora dos Tra
balhos, S. Ex•, o Sr. Deputado Afrísio Vieira_Lima, eleito Vice-Presidente _e 
S. Ex•, o Sr. Senador Aderbal Jurema, o Relator design.ado. -

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Membros da Comissão: 
ao se instalar a Comissão Mista do Congresso, com a finalidade de apreciar o 
projeto que altera a legislação partidária, gostaria de externar aos eminentes 
Senadores e Deputados que a integram algums preocupações que me assal
tam de longa data, e que se tornaram mais agudas em face da proposta gover
namental que acaba de ser enviada a esta Casa. 

Antes de fazê-lo, cumpro o dever de agradecer a escolha para presidir 
este Órgão, e parabenizar o nobre Deputado Afrísio Vieira Lima, eleito V ice
Presidente, bem como o nobre Senador Aderbal Jurema a quem caberá ares
ponsabilidade de relatar o projeto em função do qual estamos reunidos. 

Permitam-me dizer-lhes que assumo a Presidência desta Comissão no 
cumprimento de um dever parlamentar e partidário. porém com enorme des
conforto, de vez que a matéria a ser apreciada tem o uUJCtivo expresso de ex
tinguir o partido cuja existência e ideádo, ao lado dos demais companheiros 
de legenda, tenho o compromisso de defender no Congresso Nacional. 

Sendo os partidos políticos entidades essenciais à democracia, já que do 
seu seio deVem germinar a crescer as idéias que., transformadas em decisões 
do Estado, passam a influir na vida de toda a coletividade nacional, parece in
dispensável admitir que o trato das normas constitucionais e legais a eles per
tinentes deve ser o mais sério e o mai$ responsável. 

Infelizmente, Senhores integrantes da ComisSão_Mis_ta, não entendo que 
tenha sido este o único critério historicamente adotado em nosso País. 

Se inegáveis esforços foram desenvolvidos nesse· sentido por homens 
públicos dos mais ilustres e bem intencionados, não foram poucas as vezes em 
que as normas jurídicas sobre essa imPort:iiJ.te matéria foram editadas ou su
primidas ao sabor de interesses que não podem ser confundidos com os an
seios maiores da nacionalidade. 

Nossa vida republicana, que deveria ter nos partidos políticos uma de 
suas instituições permanentes e das mais respeitadas, embora dinâmicas, estã 
pontilhada de episódios que absolutamente não nos credenciam como N açào 
politicamente organizada. 

Enquanto assistimos as agremiações de outros povos comemorarem até 
seu centenário de existência, bem como se reunirem em foros internacionais 
para a fraterna troca de experiências, tudo sob o aplauso do mundo civiliza
do, não conseguimos sequer, em cento e cinQUenta e oito anos de independên
cia e noventa e um de república, urna estrutura partidária definitiva a ser lega
da às agremiações futuras como instrumento de democracia e do verdadeiro 
desenvolvimento social. 

Para toda essa dificuldade, que certamente não deve fazer parte do nosso 
justo orgulho nacional, temos que encontrar explicações convincentes. Meu 
propósito, num dos mais significatiVos morrientos para o debate da matéria, é 
tão-somente oferecer-lhes. com a franqueza que reputo essencial em vista da 
grandiosidade do tema, alguns ângulos de interpretação pessoal desse fenô
meno. 

Razões políticas, mas sobretudo econômicas, têm impedido, ao longo de 
nossa História, o fortalecirilentç dos partidos. 

No plano político, há uma inversão de valores que a ninguém pode pas
sar despercebida. Em vez de fontes do poder, como instrumentos de luta e de 
organização do povo, nossos partidos têm sobrevivido c_omo entidades ape
nas toleradas pelo poder. A vontade partidária, que elevada ao nível de go~ 
vemo deve ser acatada como a mais legítima, sempre esteve, via de regra, sub
missa à vontade de outras instituições. Em momentos de grandes e graves de
cisões nacionais, preferiu-se descrer na eficácia dos partidos para apostar na 
eficácia da força. 

Se esta continuar sendo nossa visão política, Senhores Senadores e Se
nhores Deputados, o Brasil continuará ainda por muito _tempo como uma 
Nação sem partidos e, conseqüentemente, sem democracia. 

Estou entre os que entendem, no entanto, que essa conduta política tem 
suas raízes mais profundas encravadas em concepções econômicas, retrógra
das e injustas é verdade, mas ainda muito vivas no Brasil, em todo o mundo 
subdesenvolvido e notadamente na América Latina. 

A existência de partidos fortes, o debate amplo e livre, a efervescência 
das idéias confundida com agitação pelos que se sentem por ela prejudicados, 
a participação do maior número possível de segmentos sociais nas soluções 
políticas, a liberdade e o conseqüente díreito de reivindicar melhores con
dições de vida, acabam sempre dando conteúdo a um quadro normal de vida 
democrática, mas que ainda não consegue ser absorvido pelo modelo econô
mico acumulador de riqueza e marginalizador do ser humano. 

Assim, sempre que o modelo político ideal se esboça, como fruto de lon
ga e persistente luta do povo, caem os partidos e cai a democracia, para que o 
modelo econômico com características medievais permaneça de pé e intocá
vel. Em sua defesa, implanta-se a ditadura de direita, condicionante indispen
sável para aUmentar as idéias que acabam desaguando nos movimentos vio-
lentos de esquerda. · 

A experiência partidária que se fez sob a égide da Constituição de 1946 
foi das mais profícuas e com ela o Brasil avançou política. social e ec_onomica
mente. 

A organização das massas e o crescimento dos partidos com elas mais 
identificados foram decorrências naturais do processo. 

O intenso debate em torno de_.reform~s estruturais, a ponto de mesmo 
elevar a temperatura política, não pode ser considerado um elemento estra
nho e pernicioso em tais circunstâncias. 

Trata-se de um momento que qualquer nação com inclinações democrá
ticas precisa superar, usando, para isso, as instituições que-ela própria cons
truiu ao longo do tempo e não destruindo-as pela violência como se nenhuma 
valia tivessem. 

A ruptura institucional, nestes casos, poste-rga as melhores SOluções, as
segura os privilégios por mais algum tempo, mas não consegue evitar a repe
tição do processo. Olhemos para o Brasil de hoje e veremos que aí está o povo 
já mobilizado para conquistar o que não conquistou e recuperar o que perdeu 
há dezesseis anos atrás. 

Essa estrutura partidária, montada pelo povo ao longo de dezoito anos, 
e ~ue parecia ser definitiva, foi há pouco tempo qualificada de arcaica por um 
il4stre porta-voz_ da Presidência da República. 
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Essa foi, também, a opinião dos que liquidaram os partidos em 1965, 
através de um ato de força, episódio Iamentãvel que se procura repetir agora, 
no meu entendimento, em função das mesma circunstâncias. 

Naquela oportunidade, tanto quanto ocorrera um ano antes, fulminou
se o modelo político, ou seja, o modelo dos partidos, para assegurar, sobretu
do, a manutenção do modelo econômico. 

As estatísticas se encarregaram, dez anos depois, de demonstrar os índi
ces de concentração da renda nacional. 

As conseqüências desse processo de acumulação de capital não carece de 
demonstração científica. Elas são visíveis pelo número de favelas, de mendi
gos, de menores abandonados praticando centenas de assaltos por dia, de cri
mes estampados diariamente pelos jornais, de prostitutas que se multiplicam, 
de vigilantes postados nas entradas de nossas repartições, edifícios e até resi
dências particulares, coniO se fôssemos Um País de bárbaros. 

Parece-me não haver a menor dúvida de que arcaico não era o nosso sis
tema partidârio e sirri ó modelo econômico que não consegue suportar a exis
tência de verdadeiros partidos políticos. 

Em obediência a ·sucessivos diplomas legais editados pelo Sistema de Po
der imposto ao País, alguns totalmente arbitrários e outros com legitimidade 
duvidosa, a Nação foi forçada a conviver, de 1965 até agora, com apenas 
duas organizações partidárias. 

A excelência do novo sistema foi proclamada aos quatro ventos, estando 
ainda na memória de todos os discursos do último Presidente a deixar o Go
verno, enfatizando o bipartidarismo como a melhor experiência política na
cional. Afinal de contas tinha sido ele, na visão oficial, o responsável pelo 
.. milagre econômico" e pela "democracia-relativa". 

) Creio impOrtante e que cumpre destacar é que só a partir da vigência do 
bi(>artidarismo a Constituição -passou a destinar um capítulo especial para re
gulamentar a organização e o funcionamento dos partidos políticos. 

Quando a ConstituiÇão não tratava do assunto de forma exaustiva e não 
tínhamos uma Lei Orgânica, chegamos a ter treze partidos em funcionamento 
regular. Quando a Carta Magna passou a consagrar, em capítulo especial, 
certos princípios básicos, como o regime representativo e democrático, o plu
ralismo e a garantia dos direitos humanos fundamentais, os titulares da repre
sentação passaram a ser cassados, o pluralismo não passou de dois e os brasi
leiros presos com motivação política foram torturados e até desapareceram. 

São essa ficções jurídicas que precisam ser evitadas para que a letra da 
Constituição seja coisa séria e respeitada. Vale lembrar, como exemplo, que é 
p'roibido apresentar emendas tendentes a abolir a Federação e a República. 
Como e_stas não chegam a existir concretamente, o dispositivo constitucional 
passa a ser um hábil artifício para evitar que se implante a verdadeira fede
ração corno forma de Estado e a verdadeira República como forma de Gover-
no. 

A correlação de forças entre os dois partidos permitidos fatalmente teria 
que se alterar com o decorrer do tempo. Superado o primeiro momento de 
confusão partidária, cada uma das organizações teria que formar sua verda
deira imagem perante a opinião pública, conservadora ou evolucionAria, no 
plano económico, e democrática ou autoritãria, no plano político. 

Evidenciadas, assim as verdadeiras características e intenções dos dois 
partidos existentes, a inclinação paulatina do povo em favor de um deles, bem 
como a pressão exercida através de outros canais de participação política, 
volta a ameaçar o sistema econômico considerado intocável, que tem, para 
assegurar-lhe a continuidade, pelo menos por certo tempo, instrumentos de 
poder cuidadosamente estruturados. 

É preciso, então, liquidar os partidos mais uma vez para que o modelo 
permaneça. A tarefa não é dificil, porque o poder do Estado, não tendo neles 
sua força legitimadora, a eles se sobrepõe e apenas os tem aturado. 

Em junho deste ano, às vêsperas das convenções municipais- previstas 
para todo o País, o Congresso aprovou projetO dõ SCriadá, prorrogando por 
seis meses o prazo para a reestruturação dos organismos partidârios de base. 

Ainda temos bem presente na memória o atropelo com que o projeto foi 
sancionado e as dúvidas de seus ilustres autores que, não obstante terem feito 
a lei, ameaçaram buscar no judiciário a interpretação correta para suas dispo~ 
sições~ Pareciam sinais evidentes de que as convenções seriam para valer. 

Editado o novo diploma, com o interesse demonstrado pelos dois pode
res resoonsãveis por sua feitura, uma das agremiações procurou dar-lhe ime
diato cumprimento, realizando as convenções municipais em todo o País, as 
estaduais em quase todos os Estados, fixando a data e concluindo os prepara
tivos para sua convenção nacional. 

Muito dinheiro foi gasto, a mobilização representou enorme sacrificio, 
milhares de cartórios e juízes eleitorais foram moVimentados, a imprensa uti
lizou espaços em seus noticiários e os Tribunais Regionais Eleitorais se viram 
às voltas com a grande burocracia que caracteriza r seu trabalho nessas épo~ 

cas. Tildo para que uma lei de inspiração oficial fosse cumprida. E tudo sob 
os olhares atentos e, possivelmente, divertidos do Governo que a havia edita
do. 

Respeito a esse trabalho gigantesco, do partido que o realizou e do Poder 
Judiciário que não deve ser tratado com tamanho desprezo, é o mínimo que 
se deve exigir. Extinguir os partidos em qualquer tempo, ao arrepio da vonta
de dos seus integrantes, é próprio dos regimes fascistas. Fazê-lo nestas cir
cunstâncias é, além de tudo, um verdadeiro deboche. O prazer de sepultar, de 
década em década, o esforço e as esperanças de milhões de patrícios. tem 
qualquer coisa de lúgubre e de sádico, ultrapassando, certamente, o campo 
das rivalidades políticas e ideológicas. 

A luta pelo pluripartidarismo continuará sendo das mais Iegítímas c 
nobres que a Nação desenvolve no atual momento histórico. No entanto, não 
será extinguindo os partido~ existentes que se chegará ao regime dos partidos. 
Para evitá-lo, certamente, é que se vem utilizando esse expediente Cm váriaS 
fases da vida nacional. 

Não haverã pluripartidarismo, por outro lado, sem que modifiquemos o 
texto constitucional, cujo capítulo sobre os partidos políticos, redigido sob a 
inspiração de um Presidente; conressadamente adepto do sistema de dois par
tidos, mantém exigências insupetâveis pela maioria das correntes políticas na~ 
cionais. 

A alegação introdutória à merisagem presidencial de que a Emenda 
Constitucional nç 11 encerrou o período do bipartidarismo não pode, no meu 
entendimento, ser tomada ao pé da letra. Forçar as coisas para que de dois 
partidos passemos para três, ou no máximo quatro, de preferência fracionan~ 
do um deles e outro não, pode ter o nome de casuísmo mas jamais de pluri~ 
partidarismo. 

As atenuações contidas na Emenda n9 11, no que tangê aos percentuais 
de eleitores em cada Estado, estão longe da abertura constitucional de que a 
Nação carece para se manifestar livremente. 

A possibilidade de organizar partidos através de Senadores e Deputados 
é a consagração da organização partidária de cima para baixo, ao contrário, 
portanto, das afirmações contidas na mensagem executiva. Se adotada a fór~ 
mula, por ser a alternativa mais fácil, permanece o problema de constrangi
mento e de ordem ética que obriga o parlamentar a lutar por legenda diversa 
da que o e(egeu. 

A tese de que os partidos devem ter amplitude nacional não se coaduna, 
data venia, com um País continental, diversificado em termos econômicos e 
populacionais e que pretende estar constituído federativamente. 

Sempre que nossas corr~nt~s políticas nasceram mais ou menos da es
pontaneidade popular, tiveram elas claras e inequívocas ligações regionais, 
bem como representatividade de determinadas classes sociais e eco-nômicas. 

A unidade nacional, dentro do espírito federativo, há que se dar precisa
mente em função do reconhecimento dos contrastes que caracterizam nosso 
território e a nossa gente, e não atravês- de uma homogeneidade artificial. 

Abrir, portanto, o texto constitucional, permitindo. a livre organização 
política, e partir para a consolidação das leis partidárias e eleitorais, criando 
instituições ver-dadeiramente democráticas para o nosso futuro e não para re
solver problemas unilateriais, é tarefa que cobriria o Congresso Nacional de 
respeito e dignidade. 

Mas não para ser cumprida no prazo humilhante de quarenta dias, con
tra o qual este Parlamento ainda não resolveu rebelar-se. 

Esta, por certo, serã uma das grande obras a serem legadas à Nação pela 
próxima Constituinte, com a qual, insisto em dizer, que o Brasil tem um en
contro marcado. (Palmas.) 

Em face da exigUidade do prazo constitucional, o Governo tem se apro
veitado para conseguir a aprovação de projetas que, pela relevância da ma
téria, mereceriam um estudo muito mais exaustivo. O apelo a esses prazos 
não constitui uma obrigatoriedade governamental. Sua utilização, no entan
to, faz com que os textos oficiais sejam homologados com um mínimo de alte
rações. 

Dentro dessa orientação, o projeto de extinção dos partidos, nome que 
lhe fica mais apropriado, terá que ser apreciado de forma tumultuada. O pra
zo de oito dias para a apresentação de emendas e substitutivos é extremamen
te insignificante para uma matéria dessa magnitude. 

Mesmo assim, penso que resta a esta Comissão e ao Congresso o dever 
histórico de rejeitar a tentativa de atingir-lhe nos seus fundamentos básicos, 
que são os partidos que o constituem. 

Proibir expressamente a formação de partidos ligados às classes traba
lhadoras e ao mesmo tempo oferecer incentivos fiscais aos patrões para que 
contribuam financeiramente com o pattido ligado aos seus interesses pode es
tar rigorosamente dentro da lógica sinistra do Sistema, mas constitui no meu 
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entendimento, escândalo que não pode ter o aval dos legítimos representantes 
do povo. 

Em 1965 o Congresso assistiu impotente, por via de Ato Institucional, a 
morte do quadro partidário então existente. 

A violência da medida encheu de dor tantos quantos haviam dedicado o 
melhor de suas vidas na defesa da causa na qual acreditavam. 

Neste momento, são os representantes do povo que são chamados are
negar, com o seu próprio voto, todo um passado de lutas, desenvolvido nas 
tribunas parlamentares, na imprensa, no rádio, na televisão e nas praças 
públicas· deste imenso País. 

Aceitar a imposição é ser duplamente violentado: uma vez, pela morte 
do seu partido; a outra, por ser obrigado a matâ-lo. 

O povo brasileiro tem o direito de acreditar que seus representantes não 
pratiquem tamanha iniqUidade. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa deseja comunicar que, 
para fazer uso da palavra, hã aqui uma lista de inscrições, na qualjâ se encon
tram inscritos dois Srs. Senadores. 

Pela ordem de inscrição, portanto, concedo a palavra ao nobre Senador 
Marcos Freire. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Pergunto se V. Ex• quer usar a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. JA!RO MAGALHÃES - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Então, V. Ex• tem a palavra, 
para uma questão de ordem. '" 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Sr. Presidente, acaba V. Ex•- e só 
agora- de anunciar sobre a mesa a abertura e, ao mesmo tempo, o preenchi
mento de uma lista de inscrição para oradores nesta reunião~ Data venia, não 
há como aceitar que·se dê conhecimento ao plenário da lista e, ao mesmo 
tempo, se dê conhecimento de estar ela e de já conter ela inscrições. Diante do 
que, Sr. Presidente, não é tão grave, afinal, e eu me proponho a disputar com 
os críticOs o conhecimento da Língua Portuguesa. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa solicita que o orador 
não seja prejudicado na formulação da sua questão de ordem e, ao mesmo 
tempo, solicita a S. Ex• que formule a sua questão de ordem. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Vamos concluir, Sr. Presidente, pedin
do a V. Ex• que, só a partir de agora, considere aberta a lista de inscrições. O 
que não ê possível é abri-la com inscrições. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa tem de ter um critério 
para conceder a palavra aos Srs. integrantes da Comissão Mista, que ê a lista 
de inscrições, que já se encontrava sobre a mesa e tem amparo regimentai. A 
Mesa vai manter o critêrio, concedendo a palavra ao primeiro·orador inscrito
e, o que é evidente, fazendo com que a lista continue à disposição dos Srs. 
Parlamentares. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comis-
são: 

Muito se tem dito que o regime democrático pressupÕe -a rOtatividade 
dos partidos no poder. Mas, na democracia relativa dos últimos tempos, en
tenderam, por certo, que mais aperfeiçoado seria estabelecer partidos rotati
vas no nosso modelo político. Partidos que desaparecessem, partidos que sur
gissem, partidos que viessem a ser extintos e assim sucessivamente~ de confor
midade com as conveniências do momento. Isto ocorreu em 1965, em que 
oposicionistas tiveram a petulância de vencer as eleições majoritárias, em al
guns Estados importantes da Federação brasileira. Houve a vitória na Gua
nabara, em Minas Gerais. E isto não é aceitãvei pelo sistema de forças domi
nantes no País. Arranjou-se, então. o pretexto di que o pluripartidarismo era 
altamente funesto ao País. E, por um ato de força, os partidos políticos então 
existentes foram extintos. E o Governo, diz na sua Mensagem, consagrou o 
período do bipartidarismo, que agora resolve encerrar. E essa democracia re
lativa, de governo que resolve extinguir partidos, resolve criar partidos e as
sim, sucessivamente. 

Pois bem: o bipartidarismo que eles fizeram, terffilnou Sendo feitiço con
tra feíticeiro. Por isso, jâ agora, o bipartidarismo não dá certo no Brasil e é 
preciso estabelecer o pluripartidarismo. , 

Até aí.-Sr. Presidente e Srs. Congressistas, nada de grave, se realmente a 
iniciativa do Governo viesse a oferecer condições de um pluripartidarismo 

autêntico e se viesse- não consagrar restrições inadmissíveis no regime demo
crático, para que as várias correntes de pensamento político possam se repre
sentar através de agremiações autônomas. Mas aquelas restrições que nos le
varam ao bipartidarismo em 1965, praticamente elas existem e continuam a 
existir com o projeto de lei, As alterações havidas. não sei se sequer amenizam 
essas restrições. Mas, pelo contrário, praticamente impossibilitam que che
guemos ao pluripartidarismo. 

As restrições são tantas, ·as limitações são tais que talvez se pudesse até 
mes~o denuncfar que o que se quer é críar COndições -de barganhas para se 
deixar sobreviver, talvez o propósito maior, senão exclusivo, do presente 
projeto de lei do Executivo e que está contido no seu art. 29, que é a pura e 
simples extinção das atuais legendas partidárias. Pois, se realmente o Gover
no pensasse em abrir um período do pluripartidarismo~ ele não teria consa
grado, nesse projeto de lei, parâmetros extremamente cerceadores do surgi
mento de npvas agremiações políticas. O que ele está querendo fazer, uma vez 
mais e como sempre, é um jogo de cartas marcadas, em que ele manda para cã 
um proje~o extremamente cerceador da atividade partidária, para depois con
cordar que o Congresso, na sua soberania, possa fazer emendas e manter o 
principal, que ê a extinção dos partidos, permitindo que outras válvulas pos
sam ser abertas. 

Ora, Sr. Presidente, esta Mensagem ê uma homenage)n à tartufice oficial 
(palmas) que, na verdade, propõe uma coisa com a finalidade específica de 
matar o partido da Oposição, aquelp. Oposição que,-em 1965, foi esmagada, 
através dos partidos que a representavam, porque teve a petulância, repito, de 
vencer eleições. 

E o MDB hoje, que te:~ dado demonstraçõeS em pleitos sucessivos da 
sua força popular, vencendp, em 1974, dezesseis d3.s Vinte e duas funções de 
Senador, que foram disputadas, obtendo, apesar de todos os instrumentos 
que posteriormente o Govei"'no criou, para que não repetisse 1974, a uLei Fal
cão", os Senadores indiretoS, todos os artificialismOs que eles pensavam que 
evitariam que o MDB pudesse ter o resultado que teve em 78, mais de 4 mi
lhões de votos nas eleições majoritárias. E! por isso mesmo, o Governo agora 
já não tem coelhos para tirar da cartola e, por isso, tenta o desespero, fazendo 
o que jamais se fez neste País, o de se acabar com partidos através da via legis
lativa, através de uma virtual maioria que, Deus sabe como foi obtida nessas 
ültimas eleições. E os biônicos, Ex•? 

O SR. HUGO MARDINI -Os seus votos não são mais legítimos do 
que os nossos. Os seus votos são iguais aos votos dos_ Deputados da ARENA 
que têm maioria nesta Casa. 

O SR. MARCOS FREIRE - E os do biônico. 

O SR. HUGO MARDINI - Não aceito agressões nestes termos. Os 
meus votos são legítimos como os de V. Ex•, não venha dar lições de demo
cracia. V. Ex• é Parlamentãr como nós todos ... (Tumulto no plenãrio.) 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, solicito que me assegure a 
palavra. 

(Tumulto no Plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)...:. Srs. Senadores e Srs. Deputa· 
dos, há perfeitas condições de se estabelecer, nesta Comissão, um debate civi
li~do nos termos que dignifiquem não só esta Comissão, mas também o 
Congresso. A Mesa só pode manter os trabalhos se os Srs. Membros da Co
missão colaborarem. A palavra tem que ser assegurada a quem está fazendo 
uso dela, não há a menor necessidade de interferir, a menos que se solicite o 
aparte e receba a concessão dele. 

A Mesa assegura a palavra ao Senhor Marcos Freire que a vinha utili
zando e faz um veemente apelo no sentido de que, a partir de hoje, possamoS 
desenvolver nesta Comissão os debates em torno desta matéria que todos os 
brasileiros esperam de nós. 

Continua com a palavra o nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, o ilustre Parlamentar se 
sentiu agredido. possivelmente, pela terminologia: biônico. No entanto, sabe
mos que ela já foi consagrada pelo próprio Presidente do Congresso Nacio
nal, quando dirigia os trabalhos da Casa, em uma determinada sessão. Con
seqUentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ... 

O SR. HUGO MARDINI - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 

O SR. HUGO MARDINI - Proclamo a minha inconformidade preci
samente com as inverdades e exatamente aquelas que V. Ex• diz claralllente 
que nós não temos aqui na Câmara a maiOria que temos direito a representar. 
Então quando V. Ex• diz isso quero ler um jornal, O Globo ... 
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O SR. MARCOS FREIRE- Não. Concedi o aparte a V. Ex• mas não 
para fazer leitura de jornal. 

Sr. Presidente, retomo a palavra. 

O SR. HUGO MARDINI - V. Ex• estâ fazendo claramente o con
trário de tudo aquilo que proclamou. Então estamos vendo que V. Ex• quis 
conceder o aparte e não o fez. Eu lhe devolvo a palavra. V. Ex• é um demo
crata e está provando que é um democrata, não me permite nem sequer 
aparteá-lo. Agredir a Maioria do Governo nesta Casá, ante o silêncio que não 
terá da minha parte. 

O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex•, por certo, não sabe o que repre
senta o aparte. O aparte é simples esclarecimento ... 

O SR. HUGO MARDINI- V. Ex• não vai me çnsinar, porque sou tão 
Parlamentar como V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE- Lamentavelmente, não demonstrou ago-
r a. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Senadores e Srs. Deputa
dos, cumpro infórinar que cada orador dispõe do tempo de 15 minutos. O 
tempo dos apartes concedidos é descontado do titular da palavra. 

Conceder ou não o aparte é uma prerrogativa de quem está falando. O 
que a Mesa precisa solicitar é que rlão se formulem apartes sem que eles sejam 
concedidos e que se evite, na medida do possível. as discussões paralelas. 

Contimia-COin ã. palavra o Senador Marcos Freire. 

OSR. MARCOS FREIRE- Por isso mesmo, Sr. Presidente, é que não 
podemos quando concedemos um aparte, jâ que temos o_ tempo limitado de 
15 minutos, permitir que o aparteante venha ler artigos de jornais. Evidente
mente que cada um dos Parlamentares terá o direito de se inscrever e então 
passará o tempo de 15 minutos, se quiser, lendo editoriais de O Globo ou de 
qualquer outro órgão de imprensa. 

Mas, Sr. Presidente, a colocação que eu gostaria de fazer é a de que esta é 
uma matéria muito grave. Na história da República brasileira não há prece
dente. Partidos têm sido dissolvidos por golpes de força, mas não procurando 
a coonestação indevida da própria Casa Parlamentar. É tão grave que até 
compreendo porque o Senador Tarso Dutra, que tem a responsabilidade da 
Presidência de um Diretório Regional do seu partido. no seu Estado do Rio 
Grande do Sul, não tenha aceitado a função de relator, porque não é fácil 
para um Presidente de partido ser o relator da própria sentença de morte da 
sua agremiação partidária. (Palmas.) 

Portanto. Sr. Presidente, o que nós gostaríamos de alertar, sobretudo 
para o ilustre relator qLie assumiu essa espinhosa missão, é que este projeto de 
lei, no nosso entender, rigorosamente falando, não poderia sequer ser recebi
do pelo Congresso Nacional, porque ele é atentatório às instituições republi
canas porque, na verdade, ele constitui um golpe ao regime representativo 
que é a base exatamente do nosso sistema republicano. 

O regime representativo, que pressupõe a existência dos partidos políti
cos, que são o conduto, o meio e o insti'u-rrieritõ pelõ -qual o povo pode chegar 
ao poder. O que é o regime representativo senão O governo do povo, senão 
aquele regime através do qual o povo indica os seus representantes para exer
cerem o poder. Pois bem, no momento em que se propõe a extinção de asso
ciações legítimas como são os partidos, associações legítimas que não podem 
ser extintas por lei mas, apenas, por sentençasj,.Ldl.r..iais nos casos previstos no 
texto Constituci6nal, no momento, portanto, em que se procura ex~inguir 
partidos políticos se está verdadeiramente atentando contra um dos esteios 
básicos do texto Constitucional que é a República, que não é passível, sequer, 
de objeto de reforma por parte de projeto de quem quer que seja. 

Na verdade, datei venia dos conhecimentos do Presidente do Congresso 
Nacional, aquele mesmo que se referiu aos Senadores biôniCás, não nos pare
ce que o projeto do Executivo devesse sequer ter sido recebido. Deveria ter 
sido devolvido (Palma~). porque este é um golpe a mais que se procura prati
car contra as instituições políticas e, sobretudo, contra a tradição brasileira. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, nesta- primeira reu
nião, aqui neste instante, eu rile Permito fazer este pronunciamento e esta ad
vertência já qLié indevidamente este projeto estâ tendo tramitaçãO que, pelo 
menos, aquele que irá relatar a matéria tenha a sensibilidade de examinar 
como preliminar, a inconstitucionalidade deste projeto de lei. Ele é um aten
tado contra as instituições políticaS, ele fere o regime republicano, atenta con
tra o sistema de representação popular. Ele não pode valer! Só valerá pela 
maioria virtUal daqueles que cerram fileiras em torno do Governo se vier a 
praticar algo inédito na História do Brasil e, possivelmente, na História do 
Mundo Ocidental porque não existe regime democrático em que a Maioria 
acabe com a Minoria. E. estou certo, que no próprio partido majoritârio não 

faltará quem se advertirá para este problema. Ninguém é contra o pluriparti
darismo. Temo-nos batido em favor dele. Ele consta do nosso programa. 
Aplaudiremos qualquer iniciativa do Governo, do Partido do Governo, de 
quem quer que seja que venha abrir o leque partidário. que venha permitir 
que várias correntes políticas brasileiras possam se fazer representar através 
de partidos autônomos. O MDB não quer o monopólio da Oposição brasilei
ra. Isto é mais um argumento falso que se tem espalhado para que não se en
tenda a nossa posição. O que nós pretendemos é que nos respeitem como ins~ 
tituição pãftidária que cr-esceu à custa de muitos sacrifícios, à custa de muito 
sofrimento. O MDB, como acredito que alguns da ARENA, tem não apenas 
o direito mas o dever de sobreviver no novo sistema partidário que se queres
tabelecer neste País. Não, Sr. Presidente, não compreendemos como em 
nome de um plLiripartidarismo se quer acabar com os partidos existentes. Isto 
fere o legítimo direito, aquele que não depende das normas emanadas do po
der da força e, sobretudo, fere a ética política, porque o que se quer neste pro
jeto, que é ruim, que é um projeto restritivo, o que se quer na verdade é tão
somente acabar com o MDB. Mas _o MDB va! reagir na medida de suas 
forças, e espera que integrantes do partido governista se juntem a nós, não 
para impedir um pluripartidarismo, mas para respeitar a existência sofrida 
daqueles que nesses 14 anos de ditadura souberam sustentar a luta pela liber
dade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. De
putados, desejo em primeiro lugar destacar o apreço com que ouvi a longa ex
posição de V. Ex•, fundamentada em razões de ordem política e de interpre
tação sociológica de episódios que marcam ao longo do tempo a nossa his
tória republicana. Porque hoje, ao ler o Correio Braziliense, havia sido sur
preendido com uma nota atribui da a V. Ex• na qualidade de Presidente desta 
COmissão, redigida em termos que a Maioria nesta Comissão, a Aliança Re
novadora Nacional, não poderia deixar passar sem um veemente protesto, 
para repudiã-la nos termos em que foi divulgada, em que foi estampada pela 
imprensa. 

O pronunciamento de V. Ex•, investido já da qualidade de Presidente 
desta_ Comissão, o pronunciamento oficial, este nos dã a exata medida do 
pensamento de V. Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a matéria que se examina nesta Comis
são deve ser encarada sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista jurí
dico, sob um ponto de vista politico. Devemos espancar os sentimentos que 
possam nos levar a um clima nlais do que emocional, passional, no exame 
desta matéria, que é relevante para o MDB, que é não menos importante para 
a Aliança Renovadora Nacional. É sobretudo importante para a perfeita e 
completa redemocratização deste País, processo que estã em curso e que to
dos nós esperamos ver consumado no mais breve espaço de tempo. Permito
me, por isso, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, fazer algumas digressões de 
caráter doutrinário para, ainda que num rápido escorço histórico, procurar 
caracterizar a natureza jurídica dos partidos políticos, como eles se inserem 
na nossa vida política e como eles encontram agasalho na Constituição e na 
legislação nacionaL 

Para muitos estudiosos o partido político será mero grupo social. nature
za sociológica dos partidos, tese esposada ainda no século passado, enquanto 
outros o vislumbram como um genuíno instituto de direito público interno. O 
Professor Pinto Ferreira, em sua notável ob~a Princípios Gerais do Direito 
Constilucional Moderno, ressalta que a tese clássica foi sustentada no sêculo 
passado por , ao afirmar que os partidos não são uma insti~ 
tuição de direito público mas da política, e nem membros do organismo do 
estado mas grupos sociaiS, em que Cada Um livremente entra e sai. Em outras 
palavras, como síntetiza em explêndido estudo o Professor Cotrim Neto. da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, de acordo com jusperito alemão, os 
partidos seriam apenas corporações político-sociais, grupos sociológicos ou 
entidades de sociologia. 

Mas, Sr. Presidente, há muito tempo que esta tese, tanto na doutrina 
brasileira como no direito estrangeiro foi superada. Kelsen, em estudo que fi
cou clássico sobre esta matéria, deixou bem patente a natureza jurídica dos 
partidos políticos e como hoje estes se inserem nas estruturas políticas doses
tados modernos. Ao contrário dessa interpretação de Bumtchili, a concepção 
moderna destaca o aspecto jurídico formal das agremiações partidárias e se 
radica no magistêrio de Kelsen e sobretudo neste pensamento. Não faz muito 
tempo qLie as legislações desconheciam oficialmente a existência dos partidos 
políticos, adotando em face deles uma atitude abertamente negativa. 

O SR. FERNANDO LYRA - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. ALOYSIO CHAVES - Darei o aparte a V. Ex• mais adiante 
quando concluir essa parte doutrinária em que estou me baseando no pensa
mento de vârios autores~ 

O SR. FERNANDO LYRA- Aguardarei V. Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Em resumo, Kelsen declara que a demo
cracia requer necessária e inevitavelmente um estado de partidos. E para efei
to de ilustração doutrinária, seria útil mencionar algumas retificações seme
lhantes, ora atribuindo-se aos partidos políticos o carâter de verdadeiros ins
titutos de direito público, ora de instrumentos necess4rios ao mecanismo do 
regime constitucional como pretende Posada, ou de órgãos da democracia na 
interpretação de Palacis, parte integrante do processo governativo segundo 
MacDonald, verdadeiros órgãos de governo, ou, afinal, uma parte do gover
no mesmo, na tese de Gossner (?) 

Eu poderia, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, aduzir aqui sobretudo um 
estudo clássico de Linares Quintana sobre os partidos políticos nos Estados 
Unidos, através do qual ele define de maneira clara a natureza jurídica dessas 
organizações, e a sua-pósição hoje no quadro político em todos os países mo
dernos. Poderia destacar aqui os estudos de Georges Burdeau, poderia men
cionar também, Sr. Presidente, o trabalho clássico de Maurice Duverger 
sobre os partidos políticos. Mas tal não é necessário, Sr. Presidente, porque 
entre nós, Homero Pínio, que aliou a condição de jurista à de magistrado e 
Presidente por longo tempo do Tribunal Eleitoral do então Estado da Guana
bara, deixou-nos um magistério hoje irrespondível sobre esta matêria. 

Há neste País alguns estudos que precisam ser revistos neste momento 
por todos nós, sobretudo a tese clássica do Professor Afonso Arinos de Mello 
Franco, com a qual ele concorreu à cátedra de Direito Constituciói"iãl na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre os partidos políticos, obra de 
consulta hoje obrigatória e indispensâvel para o exame desta matéria. 

Mas o Professor Afonso Arinos de Mello Franco, em tfOVo estudo, qU~ 
se encontra inclusive publicado na Revista Forense, destaca esta passagem que 
VOU {~r; 

'"E: sabido que só hã pouco tempo os partidos políticos vêm 
send9 referidos nas constituições eleitorais dos partidos democráti
cos do mais alto nível cultural." 

Aqui, abro um parênteses para acrescentar uma observação do Professor 
Afonso Arinos de Mello Franco: 

.. A expressão partido foi consagrada, pela primeira vez numa 
constituição, a de Weimar, de 1919. Mas, nesses países, a lei veio 
apenas reconhecer um fato político e jurídico, jã definido havia lon
gos anos, que era o funcionamento regular dos partidos no plano 
nacional e sua participação na formação dos governos." 

Ao longo desse estudo, o Professor Aforiso Arinos demonstra 
como, no Brasil, o processo histórico foi diverso, por exemplo, do 
norte-americano. Porque foi a força centrífuga que desintegrou o 
unitarismo- imp-erial, vindo a República pôr termo a certas necessi-· 
dades econômicas e às velhas aspirações federalistas dos pensadores 
políticos imperiais. 

Em conseqUência, os partidos políticos no Brasil, sofreram 
praticamente uma fragmentação e foram, ao longo do tempo, sendo 
modificados e alterados sucessivamente, de tal maneira que ao ilus
tre Presidente desta Comissão não escapou a observação de que não 
há, nesta história, exemplos dignos de maior registro e que possam 
ser apresentados como paradigmas para um estudo e uma decisão 
do problema neste momento, em virtude das sucessiVas oscilações 
havidas no trato desta importante matéria. 

A mesma observação, Sr. Presidente, eu também poderia fazer 
com base em diferentes especialistas que abordaram este assunto. 
Hoje, nós sabemos perfeitamente que os partidos 'políticos são en
tes de Direi((f Público Interno, não mais em virtude de uma orien
tação doutrinária, mas em conseqUência de lei, a Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, e o seu art. 29 assim os define. 

Daí, eu gostaria de fazer, mesmo em carãter sumário, uma pri
meira observação para responder a certos argumentos que jâ ouvi 
nesta Comissão e no Senado Federal, de que a extinção dos parti
dos políticos viola o disposto no§ 28 do art. 153 da Constituição 
Federal. 

Essa invocação jurídica é insubsistente, Sr. Presidente, data ve
nia de outras opiniões jâ manifestadas neste recinto ou neste Con
gresso. Porque as associações a que se refere o§ 28 do art. 153 são 
entes de Direito Privado e que são sujeitos às normas do Direito Pri
vado, que são reguladas pelo Código Civil, ou pelo Código Comer-

cial, ou pela legislação ordinária. Os partidos poHticos são entes de 
Direito Público Interno e eles encontram a sua proteçào na Consti
tuição e na lei especílica que os regulamenta, que é a Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos. 

Etltão, Sr. Presidente, verificarrios que não se pode remeter o 
partido político ao Código Civil. A extinção do partido político 
deve fazer-se em faCe do preceito ConslituciOriãl e da disposição de 
lei especial, no caso a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Em suma. a norma do § 28 do art. 153 se dirige às associações 
ou agremiações como entes de Direito Privado, e sendo os partidos 
políticos entes de Direito Público In~er·no, eles t~m sua proteção 
constitucional e têm sua lei específica que os regula, que os discipli
na, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

O SR. FERNANDO LYRA- Y. Ex• permite um aparte? t: pertinente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. 

O SR. FERNANDO L YRA- V. Ex•, depois de fazer essa breve e inte
ligente anâlise teórica sobre os partidos, anãlise de doutrina, gostaria de 
saber de V. Ex•: V. Ex• é a favor ou contra a extinção da ARENA? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, esta é uma pergunta de 
carãter particular, a qual prefiro não responder, pois estou fazendo uma 
anãlise de caráter geral. 

O SR. FERNANDO L YRA - V. Ex• permite? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• já concluiu a sua pergunta? Se 
V. Ex• jã concluiu, eu responderei. 

O SR. FERNANDO LYRA- t: uma curiosidade pública, não particu
lar._É para saber exatamente a posição daqueles homens públicos que vêm, ao 
longo de sua vida, fazendo carreira na Aliança Renovadora Nacional, que 
tem co_mo presidente de honra o General Figueiredo, substituindo o General 
Geisel, que por sua vez substituiu o General-Médici, substituto do Marechal 
Costa_ e Silva, que também por sua vez substituiu o Marechal Castello Bran
co. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Presidente de honra do maior partido do 
Ocidente. 

OSR. FERNANDO LYRA- É o que desejo s;1ber de V. Ex•: V. Ex• é 
a favor ou contra a extinção do seu partido? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Responderei, oportunamente, a obser
vação de V. Ex•. mesmo porque estou aqui para fazer uma exposição de cará
ter geral e não para responder a colocações de;: carãter muito personalista e 
que visa desviar o debate exatamente para este campo, nobres Senadores e 
nobres Deputados. Tenho uma norma de conduta diferente da de V. Ex• De 
modo que responderei oportunamente a V. Ex•. de acordo com as conside
rações que estou fazendo, observando o limite do prazo, extremamente exí
guo. que me permite o Regimento Comum. 

O Projeto de Lei n• 37, de 1979, limita-se a regular o art. 152 da Consti
tuição Federal. A extinção; na fOrma e .nos casos estabelecidos em lei, estã ex
pressamente prevista no art. 152, § 49, da Constituição Federal. A Emenda 
Constitucional n9 II, aprovada em 1978, é que assim estatuiu. 

Dir-se-ã que a aplicação desse preceito deverá ser feita respeitando-se as 
SÍtuaçõesjiJtídicas devidamente constituídas na vigência de lei anterior. Mas, 
hã normas que são de ordem pública, de natureza imperativa. que se sobre
põem às outras, de natureza privada. 

Mas é princípio também elementar de hermenêutica constitucional que 
não há direito adquirido contra a ConstitUição. Esta é a Lei Maior, sede e 
fonte de todos os direitos. 

A aprovação da Emenda Constitucional nt? li definiu as diretrizes para a 
reforma partidária que ora se faz. 

A inserção. no texto constitucional, do § 49 do art. I 52 visava criar as 
condições legais para a reformulação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Trata-se de criar, por construção constitucional e legal, solução à con
jUntura política, na fase de transição do regime de exceção para o estado de 
direito democrático no qual ingressa o País. ~ imperioso não se ignorar este 
fato politico incontestável, que as instituições no" Brasil passam por uma fase 
de transição. A reforma constitucional de 1978, a revogação de todos os atas 
de exceção, a restituição dos predicamentos da Magistratura. a anistia ampla 
e geral para tentar o-congraçãmento da família brasileira, a plena liberdade 
de imprensa e dos demais meios de comunicação, a reforma da legislação sa
larial e, agora, a reformulação do quadro partidário para a sua adequação às 
exigências da vida política nacional. 
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Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que o bipartidarismo foi criado 
por um ato de exceção. Revogado este, como previu a reforma constitucional, 
impunha-se, como consecutârio lógico e jurídico, a reformulação do quadro 
partidário, para a implantação do pluripartidarismo. E essa transformação 
somente poderia ser feita mediante a previsão de solução de caráter conjuntu
ral, de que cuidou, neste particular, a Emenda Constitucional n9 11. Aprova
da esta, não há como estigmatizar de inconstitucional, arbitrária e violenta
dora do direito adquirido a reformulação que ora se examina, do art. 152 da 
Carta Magna. 

O exame isento desta matéria, que é eminentemente política e jurídica, 
impõe que não se perca de vista este fato essencial básico. 

O Brasil sai de um período de exceção. Esta etapa só pode ser superada 
através de medidas que, fugindo à norma geral, fazem com que a plenitude 
democrática permita essa transição de forma ordenada e segura. 

Em resumo, se não se pretendia abrir a porta para a reformulação parti
dária através de uma lei, como se faz com baSe no§ 49 doart. 152, que não se 
aprovasse a Emenda ConstitiJ.ciOri.3.1 n9 11. 

O SR. PRESIDENTE(Waldir Walter)- Com a palavra o nobre Depu
tado João Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, com a 
vivência que ternos da vida política do nosso País, quero confessar que estou 
acreditando que vamos ter os 40 dias mais importantes da vida deste Con
gresso nesta legislatura porque não podemos, a priori, determinar qual o posi
cionamento dos Srs. Senadores e dos Srs. Deputados que compõem o Con
gresso Nacional, muito especialmente depois da extinção do Al-5 e também 
da fidelidade partidária. 

Não vamos aqui, Sr. Presidente, Srs. Membros desta Comissão, citar os 
clássicos alemães, americanos, ingleses ou brasileiros, porque esses autores 
não foram lidos por aqueles que trabalham nos limites do Palácio ao prepara
rem esta Mensagem qu~, na verdade, representa uma verdadeira excrescência 
no seu fundo sociológico, constitucional e jurídico, e não pode, de forma al-
guma, ter o beneplácito dos Srs. CongressiStaS.- ' 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A mesa solicita o silêncio do 
plenário, para que o orador possa continuar fahmdo. 

O SR. JOÃO MENEZES -Nós precisamos esclarecer isto. Esta mensa
gem é absolutamentç ca~mística e só tem dois pontos principais: o primeiro, a 
extinção dos partidos, para com isso obter-se a extinção do Movimento De
mocrático Brasileiro; o segundo, é aquele que faz com que se crie neste País a 
maior balb,úrdia política, para se ficar durante longo tempo, longo prazo sem 
partidos, sem organização partidária, para que não se possa fiscalizar, não se 
possa portestar, não se possa tomar nenhuma providência contra os atos go
vernamentais que aí estão. 

Gostaria de deixar aqui neste momento expressa a nossa opinião, jã que 
não vamos fazer nenhuma digressão de ordem sociológica, porque esta no 
momento não interessa e não traz nenhum resultado prático. O que precisa
mos ê olhar esta mensagem tal qual ela· fci apresentada e terzws em vista que 
ela é feita perante ó Congresso. Nós devemos tomai." esta mensagem não feita 
contra o Movimento Democrático Brasileiro, mas, sim, feita contra a classe 
política do Pais. 'f: preciso, portanto, que todos aqueles que compõem a classe 
política examinem com a cabeça fria a violentação a que estão sendo sujeitos, 
examinem que está sendo cortado o direito de liberdade de se organizai- parti
dariamente, o direito de liberdade de expressar o seu pensamento ou sua ten
dência política através das organizações partidárias. 

Portanto, cabe agora ao Congresso Nacional, cabe ao Srs. Senadores e 
Deputados votarem esta mensagem, cabe a nós a decisão. 

Espero que tenhamos uma decisão despida da capa desta ou daquela or
ganização e colocando sempre na cabeça e no coração que o que se esta fazen
do é a violentação da política. Só temos um caminho gue é rejeitarmos esta 
mensagem que representa para nós e para o País um verdadeiro caos, um de
sastre e, sobretudo, um desrespeito à família, um desrespeito ao cidadão, um 
desrespeito à Pátria e à classe política. 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, esta é a oponião que queríamos dei
xar expressa na primeira reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Hugo Mardini. 

O SR. HUGO MARD!Nl - Sr. Presidente e Srs. Membros destaCo
missão Mista, tenho observado, desde a manifestaçãO do Sr. Deputado Ulys
ses Guimarães uma füriã inconoclâstica inexplicável contra o projeto remeti
do ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da República. 

Vou ler apenas o editorial do jornal O Globo, que responde por inteiro à 
fúria que se apossou de alguns representantes da OposiÇão, e entre eles o Pre-

sidente do Movimento Democrático Brasileiro, o Líder deste Partido no Se-
nado Federal e alguns parlamentares que já se manifestaram na tribuna da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Diz O Globo: 

"Não faz sentido a fúria do Deputado_Ulysses Guimarães, nem 
a do Senador Paulo Brossard, nem tampouco a desencadeada por 
outros líderes emedebistas como se não bastassem as novas facili
tações para a criação e organizaÇão dos futuros partidos, o projeto 
faculta a introdução dos blocos parlamentares, alternativa que darã 
viabilid:ide imediata a agremiações que por acaso não consigam 
dent_ro do Congresso Nacional um apoio de 10% de Deputados e Se~ 
nadares. Onde o partido- único - pergunta o editorial - do ma
quiavelismo e da violência governarileritai? Onde a mexicanização 
da democracia brasileira?" 

O que é preciso dizer, contestando alguns conceitos emitidos pelo Presi
dente desta Comissão Mista e, inclusive, por outros oradores que colocaram 
o problema, é que, na verdade, a experiência do bipartidarismo estâ esgotada, 
está exaurida, está superada pela realidade política e sociológica do nosso 
Pais. Este Congresso já ~l sendo ultrapassado pela reàlidade, Os jornais 
publicam, que na terra ctci"""'~prio Senador, meu conterrâneo, Pedro Simon, 
jâ a realidade ultrapassou a teoria e a lei em vigência nesta República. Pois lá 
já se constituiu na Câmara dos Vereadores um bloco trabalhista que simples
mente já tem sete dos_onze_vereadores emedebistas naquela Câmara. O mes
mo acontece em Santa Maria e se não acontecesse em Santa Maria, em Ca
xias, deveríamos trazer aqui o depoimento de Leonel de Moura Brizola que já 
disse alto e em bom som que há líderes da Oposição que querem o monópolio 
da Oposição no __ Btasil; que não querem, Sr. Presidente, a concorrência de ou~ 
tras correntes políticas que iriam disputar com legitimidade a consciência e o 
voto do povo brasileiro. Esta é a verdade_ que não foi contestada nem pelo 
Deputado Ulysses Guimarães, nem pelos Deputados do chamado grupo au
têntico do MDB, _ 

O SR. FERNANDO L YRA- Por que chamado, Deputado? V. Ex• é 
quem deve explicar. 

O SR. HUGO MARDINI- Esta é uma verdade inconteste. Aí estã 
anunciado na Câmara que vai se constituir um bloco trabalhiSta, que vai se 
organizar um grupo que quer o PTB e nós sabemos muito bem que muitos 
daqUeles que estão hoje criticando a reforma partidária, amanhã estarão ins~ 
critos no PTB do Sr. Leonel Brizola. 

O SR. FERNANDO LYRA- Permite V. Ex• um aparte, nobre Depu
tado? 

O SR. HUGO MARD!Nl - Darei em seguida a V. Ex• 
Esta é a realidade que preciSa ser discutida, realidade que fere aqueles 

que desejam realizar um monopólio da Oposição em favor dos seus sucessos 
eleitorais. Agora~ ê preciso reorganizar novos partidos, é precisO trazermos à 
vida pública aqueles que dela foram afastados ao longo desses 15 anos. (Mui
to bem! Palmas.) 

Mas o que não querem alguns é a concorrêrl.cia, o que não querem alguns 
é disputar livremente o voto com esses que estão se articulando para os novos 
partidos. Onde estão as dificuldades? 

O que o projeto prevê, isto sim, é que esta Casá vai discutir e vai votar e o 
voto e a discussão hão de sei liVreS, como --livres -somos nós, instalando esta 
Comissão Mista sob a presidêricia de v. Ex•. 

. O que o projeto prevê é que lO% da Câmara e do Senado poderão orga
mzar um novo partido; o que o projeto prevê ê que apenas 101 fundadores 
poderão formar um partido e dentro da lei se organizarem. 

Onde estão os impedimentos? Onde está aquilo que é invectivado, com 
u.ma adjetivação abundante, pela Oposição? Mas nenhum dos Srs. Congres
SIStas trouxe sequer uma coloca,ção, porque procuram, ao ihvés do argumenw 
to, lógico, racional, legítimo, procedente, discutir em tenDes que vísam muitO 
mais tumultuar o processo da discussão do que, realmente, promover o deba
te esclarecedor. 

O que nós verificamos, ê que na AsSembléia do Rio Grande do Sul jâ es
tá organizado o bloco trabalhista, que jã fem porta-voz, que já tem liderança, 
que já está ã frente da lei... 

O SR. FERNANDO LYRA- E daí, Ex•? 

O SR. HUGO MARDlNl - ... e que não admitem outro caminho se
não o direitO de organizarem_ o se~ partido. Esta~ a realidade, a realidade que 
nós temos que dtscu!i~. _Entretanto, o que se vê é â corocação de quem deseja 
o monopólio da OposíÇão-.- que não são palavras minhas, mas são afir
mações, que não foram contestadas, do ex-Governador Leonel Brizola. E 
mais que isso, aí está também a nítida divis1io ... 
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O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Lembro a V. Ex• que dispõe 
apenas de 6 minutos. 

O SR. HUGO MARDINI - Concluirei. 
Não há como negar, Sr. Presidente, e os jornais publicaram por inteiro, 

publicaram declarações do Sr. Tancredo Neves, que declarou alto e bom som, 
que o seu MDB não ê o MDB do ex-Governador Miguel Arraes. São divisões 
absolutamente claras, Sr. Presidente. Agora, a verdade é que hâ líderes da 
Oposição que procedem de forma farisaica. Por que farisaica? Porque fazem 
uma coisa e pensam outra. 

Esta Constituição ê criticada aCerbamente pela Oposição, sempre que 
lhes interessa; e invocada, sempre que lhes convém. 

As eleições indiretas são abominadas pela Oposíção, mas, no momento 
em que a Oposição imaginou que pudesse vislumbrar com a possibilidade de 
ganhá-Ias, veio apresentar candidato, aqui, o Sr. General Euler Sentes Mon~ 
teiro e como seu Vice-Presidente o Sr. Senador Paulo Brossard de Souza Pin
to. Era a objetivo quC tinharn,'canseguir u_Il'!a eleição. Então, a partir desse 
momento, a eleição indireta era legal, era legítima, era conveniente.. Par quê? 
Porque ela poderia acenar, poderia fazer com que a Oposição chegasse ao po~ 
der. No momento em que foram derrotados, deirotados pela Maioria, der
rotados pela ARENA, derrotados pelo povo brasileiro, então ... (Tumulto) 

O SR. HUGO MARDINI -É o protesto da Minoria, ruidosa, mas Mi
noria, Sr. Presidente, exatament_e Minoria, porque o Colégio Eleitoral, a_gui, 
elegeu o Presidente atrav"és-do voto majoritário, e a Assemblêia do Rio Gran~ 
de do Sul e todas as Assembléias onde o MDB era majoritário, mandaram to
dos os Delegados a participarem daquela eleição, tinham que votar, e não 
apenas votando, recebendo o estipêndio que foi pago a cada delegado eleitor, 
naquela ocasião. Esta é a realidade incontestâvei, Sr. Presidente. 

Agora, disto aí, a nós concluirmos aquilo que quer a Oposição, hã uma 
longa distância. Então, o que nós-queremos é que se organizem os partidos, o 
que nós precisamos é que promovamos, aqui, um arriplo debate e que aper
feiçoemos o processo. 

O SR. FERNANDO L YRA- Debate sem aparte não é debate. 

O SR. HUGO MARDINI- É que nós façamos as colocações que acha
mos mais apropriadas. 

Esta Casa vai receber as emendas dos Srs. Congressistas, que serão exa
minadas, discutidas, analisadas, votadas, aprovadas ou não, dependendo da 
vontade majoritária. 

Agora, o que não se pode, Sr. Presidente, é querer a priori • é querer 
aprioristicamente fazer como fez o Presidente da Oposição, como filiem al
guns Lideres, que querem pura e simplesmente anular por inteiro o esforço 
de implantar-mos, no País, uma completa, ampla e total democracia, baseada 
no sist6ma plupartidarista. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - V. Ex• tem dois minutos. 

O SR. HUGO MARDiNI - Darei Ci aparte e em seguida concluirei. 
Concedo o aparte ao nobre Deputado José Costa. 

O SR. JOSÉ COSTA- Quero dizer ao Sr. Deputado Hugo Mardini e a 
todos os que estão presentes que sou do bloco trabalhista e que há poucos 
dias, expressando o pensamento do bloco trabalhista, tive oportunidade de 
diler ao Sr. Ministro da JUstiça que a única reforma eüdt:oral que nós aceita
mos é a reforma democrática, ou seja, aquela que permita o surgimento c;ie 
partidos autênticos e- representativás d_e todos os seguimentos do pensamento 
politico brasileiro. E mais ainda. a reforma honesta, a reforma sem casuís
mos. Eu, como todos os componentes do bloco trabalhista, na Câmara dos 
Deputados, votarei contra a reforma da Governo, quando propõe a extinção 
dos partidos. (Palmas.} Reconhecemos que o Movimento Democrático Brasi
leiro tem o direito de sobreviver, não apenas do ponto de vista constitucional, 
mas respaldado em milhões e milhões de votos, 19 milhQes de votos, na 
eleição majoritáriã do Senado, que lhe dá aUtoridade de c_óbrar este fespeito 
do Governo. 

O SR. PRESIDENTE- O orador só tem tempo para concluir o seu 
pensamento. 

O SR. HUGO MARDlNI- Concluo, Sr. Presidente, concluo respon· 
dendo ao nobre e prezado amigo, Deputado José Costa, que pensa diferente 
de S. Ex~. o ex-Deputado Doutel de Andrade, que considera auspicioso o 
projeto do Governo e nele "':ê uma manobra para a manutenção do bipartida~ 
ris mo e responde a V. Ex~ um outro correligionário seu, o Sr. Deputado Car~ 
los Augusto, respondendo ao Líder da Oposição, dizendo claramente: "Um 
grupo que não assume às claras a sua intenção de organização partidária e 
que defendeu verbalmente uma unidade teórica e f6i-inal, a qual estraçalha 

diariamente, com ataques cegos, pessoais, profundamente pobres e do agrado 
do mesmo Governo ao qual desejavam ver atacado. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- O tempo de V. Ex• está esgo
tado. 

O SR. HUGO MARDINI - São palavras de um Deputado do MDB 
gaúcho~ que é o Uder do bloco trabalhista na Assembléia Legislativa. Então, 
ele diverge de V. Ex', diverge ampianiente, mas respeito a opinião de V. Ex•, 
respeito porque a divergência é democrática e a divergência é fundamental. 
Agora, se a divergência é democrática, é preciso que discutamos, então, o que 
devemos fazer, o que estâ proposto à Casa é a discussão~ vamos emendar o 
projeto, vamos apresentar substitutivo e vamos levá-lo ao voto e o voto da 
maioria desta Casa há de ser o voto vencedor, e o voto vencedor hâ de ser a 
vontade do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa pede a V. Ex• que 
conclua: 

O SR. HUGO MARDINI - lamento não ter mais tempo para discutir 
com V. Ex•, mas me proponho, nobre Deputado, a discutir no plenâ.rio da 
Câmara, ou em outras reuniões da nossa Comissão. 

Encerro, Sr. Presidente, e encerro dizendo apenas que pediria aos Srs. 
Parlamentares que lessem o projeto, lessem o projeto para podermos discuti
lo sem prevenções, para que nós possamos trabalhar não apenas nas posições 
estratificadas, corno ouvimos, aqui, diversas se manifestarem anti
regimentalmente, de uma forma monocórdica, no canto chão conhecido. no 
canto chão repetido, sem nada de novo, a não ser o prazer que eles têm de ou
vir a própria voz, porque não ouvi nenhuma novidade. acrescida por aqueles 
que, ao longo deste tempo têm, em todas as intervenções, ouvidO claramente 
a sua voz, mas nenhuma contribuição ao debate parlamentar. 

Sr. Presidente, encerro agradecendo a V. Ex•, dizendo apenas isto: que 
nestes 15 anos em que o MDB tem miJitado, criticado a tudo e a todos, não 
trouxe até hoje um projeto alternativo ao modelo político, social ou económ"i
co do Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Tem a palavra o Deputado 
Jair() Magalhães para uma questão de ordem. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES -Sr. Presidente, os pronunciamentos 
que estamos a ouvir enriquecem, sobremodo, os nossos conhecimentos e são 
necessários, no decurso de nossos trabalhos. para o melhor exame da matéria 
objeto da constituição de nossa Comissão. 

Ocorre, no entanto. Sr. Presidente. que o assunto, a matéria, está carrega
da de significação, sobretudo para o Parlamento. Alêm de dizer do interesse 
direto e pessoal de cada um parlamentar, ela diz muito mais alto, do interesse 
da própria Nação. 

No entanto, se não nos contivermos nos restritos limites do procedimen
to regimental, tenho para mim que não chegaremos ao resultado por certo 
ambicionado por toda a Comissão. 

Diz o § 2• do art. !O do Regimento Comum: 

uAs Comissões Mistas reunir-se .. ão dentro de 48 horas de sua 
constituição, sob a Presidência do mais idoso de seus componentes, 
para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, sendo, em segui
da, designado, pelo Presidente eleito, um funcíonãrio do Senado Fe
deral ou da Câmara dos Deputados para secretariá-Ia. 

§ 29- Ao Presidente da Comissão Mista compete designar o 
Relator da matéria sujeita ao seu exame." 

Nestes dispositivos estâ, Sr. Presidente, sem dúvida, a pauta da reunião 
de hoje, expressamente definida a pauta da r~un~ão de hoje. 

Ocorre, no entanto, que a partir daí, isto ê, a partir do cumprimento, da 
observância da pauta prescri_ta no Regimento, vieram e se prosseguem os pro
nunciamentos, talvez os que estariam previst<?s no art. 13: 

..Apresentado o parecer, qualquer membro -da Comissão Mista 
poderá discuti-lo pelo prazo mâximo de 15 minutos, uma única 
vez,''·~ 

Digo assim, porque V. Ex• tem fixado 15 minutos para cada orador, por 
certo tendo em vista o disposto no art. 13. Ocorre, no entanto, que o art. 13 
concede a oportunidade de debate, uma vez apresentado o parecer, que ainda 
não. é o momento oportuno do debate da matéría.-Abriu-se, isso sim, no nos
so entendimento, o prazo para apresentação de emendas. Nós Sequer pode
mos prever quais as propostas, quais as sugestões que virão contidas as emen
das. Não há como discutir a matéria sem ter a sua delimitação ou a sua ampli
tude. 
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Certo de que é no int9'esse de V. Ex•, no interesse que é de toda a Comis
são, no interesse do próprio Congresso Nacional, peço a V_ Ex• que encerre 
os debates, sem que eu saiba quem acaso esteja inscrito. Tive essa preocu
pação de não saber, porque sem dúvida gostaria de ouvir todos os colegas, 
mas nos termos regimentais isso é impossível, sob pena de em todas as reu
niões, termos que repetir; transformando-se isSo- rl\lm_ precedente, numa pra-
xe, em todas as reuniões. · 

Então, concluo a questão de oi-dem ora susdt3.da e faço um apelo, Sr. 
Presidente, que dê oportunidade para quem solicitou o ·aparte. 

O SR. FERNANDO L YRA- Peço a palavra para contraditar, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Se V. Ex• já concluiu a sua 
questão de ordem, concedo a palavra ao- nobre 'Deputado Fernando Lyra, 
para contraditar. 

O SR. FERNANDO LYRA- Sr. Presidente, o Deputado Jairo Maga
lhães leu o Regimento depois que argUiu ã primefra questão de ordein datar
de, porque a primeira àrgUição de V. Ex.• foi quando reclamou da inscríção di
zendo que todos os membros da Comissão deveriam tom~r conhecimento an
teri"ormente da lista de inscrição. QUando todos se inscrevem e tomam Cónhe~ 
cimento da lista de inscrição, S. Ex-' vem levantar uma questão de ordem di~ 
zendo que ninguêm pode mais falar. 

Tenho a impressão que o Deputado Jairo Magalhães, com a sua questão 
de ordem, quer evitar exatamente aquilo que a Comissão para isto está reuni~ 
da, isto é, o amplo debate acerca deste projeto que interessa realmente ao 
País. principalmente os debates, porque vou usar da palavra daqui a poucos 
intantes e vou dizer exatamente porque o Deputado Jairo Magalhães não 
quer o debate nem a discussão da matéria que estamos aqui discutindo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) .,- Srs. Congressistas, a mesa 
compreende as preocupações do nobre Deputado Jairo Magalhães, mas está 
permitindo que os debates transcorram a partir já da sessão de instalação, 
porque essa jã vem send0 a praxe das demais Comissões Mistas instaladas no 
Congresso Nacional. Daí porque a maioria dos integrantes da Comissão já 
vieram predispostos a fazer uso da palavra. 

Entende a Mesa, e solicito a compreensão do nobre Deputado Jairo Ma
galhães, que ficaria extremamente injusto a ~ta altura, quando já falaram 4 
integrantes da Comissão e _existem ainda mais 6 inscrições, mudar o compor
tamento e mudar o procedimento. Daí porque solicíta a compreensão do 
nobre Deputado, para que os debates tenham continuidade, para que a pala
vra aos oradores inscritos seja assegurada pelo menos no que tange aos 
membros da Comissão Mista. 

Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
creio que -V. Ex•., no seu brilhante pronriiidamento, delineoU bem a tese 
que defende o Movimento Democrãtico Brasileiro. Não somos contrãrios ao 
pluripartidarismo. Isto tem sido dito na Tribuna da Câmara, -do Senado, nas 
entrevistas à imprensa, enfim em toda a parte. Este põnto, inclusive, consta 
do programa de nosso partido aprovado peta Justiça EleitOral. E V. Ex• deu 
os caminhos que temos apresentado como alternativas, isto é, uma reforma 
da Constituição, que viesse a facilitar as exigências para a criação de novos 
partidos, a qual nos parece fundamental a esta altura, porque do contrãrio di
ficilmente sairemos do bipartidarismo; e a reformulação da Lei Orgânica, que 
está em vigor, e sobre cuja êgide foram organizados os atuais partidos: ARE
NA e MDB. 

Quatldo nós nos levantamos com in-dignação e veemência, pela voz auto
rizada do nosso Presidente, dos nossos Líderes, dos nossos representantes na 
Câmara e no Senado, çontra este projeto, é porque ele é um projeto golpista, 
Sr. Presidente. É um projeto que tem por escopo, pura e exclusivamente a ex
tinção das atuais partidos, mas acentuadamente do MDB, que é o partido 
que está na Oposiçã-o desde 1965, e que tem obtido nas últimas eleições parla
mentares, consagradora maioria do povo brasileiro. Refiro-me às eleições 
parlamentares para o Senado Federal, que são de cunho majoritãrio. 

Inclusive, em 1978 fizemos o cômputo geral dos votos, nós perdemos no 
número de senadores em face dos senadores biônicos, indiretos, mas ganha
mos em número de votos por todo o Brasil, numa margem de cerca de 5 mi
lhões. Isto estã mais do que comprovado, inclusive publicado por toda a 
grande inlprensa brasileira. 

Alêm da extinção compulsória, violenta, da Oposição, do seu partido re
presentativo que é o MDB, o projeto tem em mira, Sr. Presidente, estabelecer, 
tais prazos tais dificuldades de ordem burocrãticil-para criação de novos par
tidos, que se consiga, através de sua trarisf'()fiTiãção em lei, por outro lado, o 
adiamento das eleições de 1980 para prefeitos e vereadores. Porque a esta ai-

tura ninguém mais tem dúvidas de que o próximo passo do Governo no plano 
político serã enviar ao Congresso Nacional um projeto de emenda constitu
cional de prorrogação dos mandatos eletivos municipais. 

Então este é um projeto eminentemente golpista, que procura cercear a 
liberdade daqueles que militam na Oposição, daqueles que se sentem satisfei
tos com a sua sigla partidãria, que-têilfentusiasmo pelo seu programa, e que 
querem, por conseg-uinte levar adiante os seus ideais. Isso do ponto de vista 
político, mas se nós levarmos a matéria ao ângulo jurídico, nós chegaremos à 
conclusão, pura e simples, sem embargo de todas as idêias aqui formuladas 
pelo Senador Aloysio Chaves, mais no plano teórico do que no campo práti
co, de que o artigo 2~' do projeto: 

..Ficam extintos os partidos criados como organizações pelo 
Ato Complementar n~' 4, e transformados em partido de acordo com 
a Lei nv 4.740, por não preencherem, para seu funcionamento, os re
quisitos estabelecidos nesta Lei." 

De que este artigo é uma mo-nstruosidade, agride o texto constitucional, 
além de injurídica, agride o texto constitucional. E eu, de passagem apenas, 
me referia a 3 dispositivos que a meu ver, estão violentados na Constituição 
outorgada pelos Ministros Militares. Pelo artígo 2'i' dO projeto, que é o resu
mo de todo este projeto, porque o que o Governo pretende realmente é a ex
tinção pura e s-imples, através de um dispositivo de lei, o que inclusive desafia 
um precedente em todo o mundo, como ontem dizia em seu brilhante discur
so no Senado, Senador Paulo Brossard, ninguém conhece, em país nenhum, a 
não ser como aludia S. Ex• no leste europeu, um precedente de um parlamen
to, através de sua maioria haver suprimido o partido da minoria. ~o que vai 
se dar no Bràsii, se eSte projeto víer a ser aprovado. 

Mas os dispositivos a que me refiro são os seguintes: Artigo 153, pará
grafo 2V 

.. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi
sa, senão em virtude de Lei.', 

Ora, Sr. Presidente, se não havia lei alguma que estabelecesse as novas 
exigências que agora são fixadas nesse· projeto, como é que os atu~is partidos, 
que são penalizados com a sua extihção, poderiam ir ao encontro dessas exi
gências? Então esse dispositivo constitucional está violentado, ninguém serã 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de leL Se 
não havia lei! A lei que existia, a Lei Orgânica dos Partidos, estava sendo 
cumprída, tanto pelo MDB, como pela ARENA. Tanto assim que nunca 
houve, perante o Tribunal Superior Eleitoral, nenhuma representação de 
quem quer que fosse no sentido de cancelar um registro, desses partidos, por 
estarem fora da lei. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Humberto Lucena, não 
desejava interromper V_ Ex• que me ouviu com toda generosidade. Mas ape
nas um argumento, rapidamente, em torno disso. Não tem aplicação este pre
ceito; com esse fundamento não se pode alterar nenhum código, não se pode 
alterar nem o Côdigo Civil, nem o Código de Processo, nem o Código Penal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não tem nada a ver. A Constituição 
é clara. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Isso é retroatividade da Lei Penal, que 
é outra matéria, em matéria eleitoral não hã nenhuma proibição de retroativi, 
dade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não pode haver, nobre Senador. 
Como é que o partido pode ser surpreendido por uma sêrie de exigências no 
momento ... 

O SR. ALOYSto CHAVES- Jã que a Constituição consagrou a nor
ma que permite. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -A Constituição consagrou que a lei 
estabelecesse os requisitos para organização, funcionamento e extinção. Mas 
não desse modo direto. 

O SR. PEDRO SIMON- Diz o Senador que em matéria de lei eleitoral 
pode haver retroatividade. Então, depois do resultado de uma eleição pode-se 
votar urna lei retroagindo. 

OSR. ALOYSIO CHAVES- Osímile não é perfeito. V. Ex• está fazen
do uma comparação inadequada. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Senador Humberto Lucena, 
V. Ex'- tem a palavra assegurada. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, é um ponto de vista 
do Senador Aloysio Chaves, que eu respeito, mas eu insisto em destacar esse 
aspecto que me parece fundamental. 
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O SR. JOSÉ COSTA- V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O SR. JOSÉ COSTA- O artigo !52 da Constituição estabeleceu que a 
organização e o funCionamento dos partidos polític~s seri3Il! ~egulados em lei 
federal. Mais adiante, no parágrafo 49, diz que a extinção dos partidos políti
cos dar-se-ia na forma e nos casos estabelecidos em lei. Ora, o eminente Sena
dor Aloysio Chaves citou a Lei Orgânica dos Partidos, que diz, no artigo 29, 
que "Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno". 
Tudo muito bem, mas a mesma lei que diz que os partidos polítícos São p-es
soas jurídicas de direitõ público interno, estabelece no artigo I II e seguintes a 
forma de extinção. Será sempre por via judicial. Por quê? Atendendo à norma 
à garantia constitucional que está inserta no parágrafo 28, do artigo 153 da 
ConstitUiçãO. Embora o eminente Senador entenda que, quando a Consti
tuição fala em associação, se refere apenas às associações de direito Privado, 
evidentemente labora em equívoco. E ele citou vários tratadistas, citou oCo
trim Neto, Kelsen Afonso Arinos, e todos eles reconhecem, inclusive Pinto 
Ferreira, Que são corporações, são associações de carãter político e sOcial. De 
modo que o artigo 2" do projeto do governo, sim, é manifestamente inconsti
tucional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Então o segundo dispositivo que a 
meu ver está violado também pelo artigo 29 do projeto, é o parágrafo 3" do ar
tigo !53: 

.. A lei não prejudicarA o direito adquirido, o ato jurídico perfei
to e a coisa julgada." 

Sr. Presidente, trata-se, no caso, de ofensa tranqüila ao direito adquiri
do, daqueles que fundaram o MDB, dos seus correligionários, dos seus filia
dos, e utilizarem a legenda desse partido que está registrada. 

O SR. JOSÉ COSTA--, O registro do partido se faz através de uma sen
tença, e tem força constitutiva. E só pode desaparecer o registro por decisão 
também do Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- E parágrafo 28, que está sendo con
testado pelo nobre Senador Aloysio Chaves, mas que eu entendo diferente
mente também com os nobres colegas, que também está sendo violentado. 

do. 

.. 1:: assegurada a liberdade de associação para fins lícitos. Ne
nhum associação poderá ser dissolvida, senão em virtude de decisão 
judicial." 

O SR. JOSÉ COSTA -E ali não fala que é associação de direito priva-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Absolutamente, a Constituição não 
distingue. Isto nos leva, Sr. Presidente, ao seguinte: tinha razão o nobre Sena
dor Marcos Freire qüahdo disse que este projeto não devia nem ter sido rece
bido. O Regimento da Câmara, que se aplica na omissão do Regimento Co
mum, estabelece no parágrafo 3" do seu artigo 114: 

HA Presidência devolverá ao seu autor qualquer proposição 
que versar matéria: se evidentemente inconstitucional". 

É o caso, Sr. Presidente. Este projeto não devia ter sido recebido, devia 
ter sido realmente devolvido ao Poder Executivo. Para que ele o reexaminas
se, e expurgasse no seu texto o artigo 21'. 

E por isso, Sr. Presidente, para que nós possamos nos aprofundar nesse 
aspecto jurídico, que é fundamental, sem embargo do nosso posicionamento 
político, eu encaminho a V. Ex• o seguinte requerimento: 

(Procede-se a leitura do requerimento.) 

Encaminho a proposição, Sr. Pres~dente. Era o que eu tinha a dizer. 

REQUERIMENTO 
Sr. Presidente 
Requeiro nos termos regimentais, ouvido o Plenário, sejam convidados 

Para, uma audiência pUblica desta Comissão, exporem ·a s-e-u ponto de vista 
sobre o Projeto de Lei n• 37, de 1979 (CN), submetendo-se a posterior debate 
com os membros deste órgão tCcmCo, os eminentes juristaS Yohtes de Miran
da, Seabra Fagundes~ Oswaldo Trigueiro, Prado Kelly e Victor Nunes Leal, 
em dias e horas a serem previamente estabelecidos por V. Ex• e as lideranças 
dos dois partidos, na Câmara e no Senado Federal. 

Humberto Lucena 
O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Para uma questão de ordem, 

V. Ex• tem a palavra. 

O SR. JOSÉ COSTA - Sr. Presidente, considerando a relevância da 
matéria, que diz respeito à vida dos partidos. e que portanto interessa funda
mentalmente à vida institucional do País, encaminho a V. Ex• requerimento 
escrito, arrímado em disposição do Regimento ComUm e do Regimento In
terno do Senado, propondo à Comissão, um convite ao Exm9 Sr. Ministro da 
Justiça, ·senador Petrônio Portella, coordenador político do Governo, e autor 
do projeto encaminhado pelo Senhor Presi~!ente O~ República ao CongresSo 
Nacional. Para que fosse ele ouvido a respc-~v da matéria. Peço V. Ex'- que 
submeta à apreciação do Plenário, considerando a relevân.cia do tema e 
sobretudo pela impossibilidade de não termos quorum, em virtude compro
missos dos Deputados e Senadores, que se retiram do pl~nãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- O nobre l'c!ator estã solici
tando a palavra exatamente sobre a questão de ordem d: ' Ex' 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Sr. Presidente, , ·oressis-
tas, a solicitação feita pelo nobre Deputado José Costa, para o nvite -
porque pelo Regimento nós não podemos convocar, sim Convidar- o Minis
tro Petrônio Portella, nosso companheiro de partido e membro do Congresso 
Nacional, recebe de mim absoluta concordância, porquanto, nós desejamos 
que este projeto seja de fato, .como salientou o Senador Aloysio Chaves, uma 
ponte, a transição entre o período em que nós vivíamos sob atas institucio
nais, e a redemocratizaÇão que todos desejamos. 

De maneira que estou plenamente de acordo com a convocação do Mi
nistro da Justiça, para que este convite não sirva de precedente, porque o Mi
nistro da Justiça é uma personalidade indicada para vir falar sobre a reformu
lação partidária . 

De maneira que estou de pleno acordo com a sugestão feita no plenãrio, 
e espero que a minha bancada apoie este convite. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -A Mesa considera que a vo
tação, neste instante, de certa forma, quebrará o ritmo dos pronunciamentos, 
mas entende que a possibilidade de falta de quorum deve ser considerada. 

Portanto, convido o Sr. Secretário para colher os votos dos Srs. Senado
res. Srs. Deputados. Primeiramente do requerimento encaminhado à Mesa, 
no infcio dos trabalhos da retiriíão de hoje, do Deputado José Costa, logo a 
seguir do requerimento qUe acaba de ser enviado à Mesa, pelo nobre Senador 
Humberto Lucena. Vou solicitar ao Sr. Secretário que faça a leitura do reque
rimento do nobre Deputado José Costa. 

(Procede-se à leitura do Requerimento do Deputado José Costa.) 

REQUERIMENTO 

Exrn9 Sr. Presidente da Comissão Mista, 
José Costa, abaixo assinado, Deputado Federai' pela legenda do Movi

men_to Democrático Brasileiro e membro çlesta Comissão, arrimado nos arti
gos 151, do Regimento Comum e 218 do RegimentO Interno do Senado Fede-
ral, requer a V. Ex', ouVida" a Comissão Mista, seja convidado o Excelentíssi
mo Senhor Minis~ro da J_ustiça, Petrônio Portella, para, na _condição de coor
denador político_ do Governo e redator do Projeto de Lei n•-37, de 1979, falar 
aos membros desta Comissão sobre a reforma partidâria ora proposta pelo 
ExCelentíssimo Senhor Presidente da República General João Baptista Fi
gueiredo, ao Congresso Nacional através da Mensagem n~' 103/79. 

Peçte deferimento. 
Brasília, 23 de outubro de 1979. -José Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Solicito que recolha, inicial
mente, os votos dos Srs. Senadores, e logo após dos Srs. Deputados. 

O voto sim, será a favor da aprovação do requerimento. 
O voto não dá a sua negativa. 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Estã portanto aprovado, por 
unanimidade o requerimento do Deputado José Costa, no sentido de que se 
convide o Sr. Ministro da Justiça a comparecer a esta Comissão, para prestar 
esclarecimentos sobre o projeto de origem governamental, em data a ser com
binada posteriormente. 

Passamos à votação do requerimento do nobre Senador Humberto Lu
cena. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema) -.Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Solicita palavra, como Rela
tor, o nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Sr. Presidente, eu me pronunciei 
desde Jogo, favoravelmente ao convite ao Ministro da Justiça. Mas, Sr. Presi-
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dente, por mais que tenha admiração pelo meu conterrâneo, o Senador ~um
berto Lucena, velho companheiro de antigas lutas no Congresso NaciOnal, 
vou opinar contrariamente, para que não se transforme esta Comissão num 
curso de pós-graduação, de uma Faculdade de Direito. Nós, aqui, estamos 
para discutir um projeto de lei, com os congressistas e com as auto:ida~es d~ 
República, mas, não para ouvirmos, aqui, preleções sobre a constltuclOnah
dade ou inconstitucionalidade do projeto. Portanto, o C~ngresso é soberano 
para decidir destas questões. 

Por isso é que, lamentavelmente, me pronuncio contra a convocação des
ses juristas, porque nós iríamos, sem dúvida, receber uma orientação que nos 
levaria a transformar esta Comissão num curso de mestrado ou de doutora
do, de acordo com o alto nível dos professores sugeridos no requerimento do 
ilustre Senador Humberto Lucena. 

O SR. MAURO BENEV!DES- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra, para enca
minhar, ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO Bf.NEVIDES- Sr. Presidente, depois da decisão hã 
pouco adotada pela Comissão Mista, esse órgão incidiria numa incoerência 
evidente se procedesse de outra forma. E poderia também invocar neste ins
tante, Sr. Presidente, Srs. CongreSSistas, uma praxe salutar,já instaurada em 
outras comissões mistas, e ainda mais recentemente na Comissão Mista que 
discute a política salarial do Governo. Aqur estiveraiTl, nesta mesma sala, mi
nistros de estado, presidentes de entidades representativas de categorias eco
nômicas e profissionais, homens de notâvel saber jurídico que aqui expuse
ram seus pontos de vista e oferenceram uma contribuição valiosa para eluci
dação dessa importante matêria. Essa soberania que se invoca para o Con
gresso Nacional, ela jamais poderia atingir a necessidade que temos nós de 
aurir conhecimentos ainda maiores para uma conscientização perfeita em tor
no dessa matéria. As pessoas indicadas pelo eminente Senador Humberto Lu
cena, são homens da maior projeção na vida jurídica do pais. E nós não pode
mos, Sr. Presidente, prescindir dessa colaboração. Portanto, se a Comissão se 
recusar a acolher o requerimento do nobre Senador Humberto Lucena, após 
a decisão há pouco adotada, incorrerá numa evidente incoerência. 

O SR: PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra ao nobre 
Sr. Aloysio Chaves, para encaminhar, pelo prazo de 5 minutos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, eu estou inteiramente de 
acordo com a posição que assumiu o eminente Relator, o nobre Senador 
Aderbal Jurem a. Não vejo nenhuma contradição entre as duas posições assu
midas: uma, de concordar com o convite ao eminente MinistrO da Justiça, de 
cuja pasta vem a iriicüitiVâ-desta lei, atravês de exposição de motivos ao Se-. 
nhor Presidente da República. Segundo porque o assunto é eminentemente 
político, e cabe a S. Ex•, sem dúvida alguma, dizer ao Senado de todas as ra
zões que levaram o Governo a ericaminhar ao Congresso Nacional este Proje
to de Lei. Segundo, Sr. Presidente, porque a experiência que eu invoco tam
bém a experiência ·aludida pelo nobre Senador Mauro Benevides, tem de
monstrado não ser, absolutamente, nem salutar às normas de se invadir aqui 
o prazo do Relator. Dificilmente, em 8 dias, nós poderemos, depois da expe
dição desses convites, ordenar com intervalo necessário do fim de semana, to
das essas exposições, senão invadindo o prazo do Relator, que é o prazo que 
pode e deve ficar intocável. 

De sorte, Sr. Presidente, que esses eminentes juristas que tOdos nós co
nhecemos, pelos quais temos o maior apreço, poderão emitir a sua opinião 
através de pareceres, que serão encaminhados pelo MDB à Comissão, pores
crito, e cada um receberá uma cópia desse parecer para examinar, para tomar 
conhecimento do ponto de vista dele, sem que necessariamente se faça essa in
versão que contraria, na realidade, a praxe aqui nas Comissões Mistas, só re
centemente alterada. Digo mais: o precedente da política salarial, deixou aqui 
também alguns ensinamentos para nós. Primeiro, das entidades convidadas 
menos da metade atendeu ao convite. Segundo, tanto na exposição dos Srs. 
Ministros, do Trabalho quanto da Previdência, corno os representantes das 
confederações de empregados e empregadores, autores de convites, membros 
da Comissão, por- razões que não me compete discutir, nem examinar, nem 
perquerir, não -compareceram a plenârio, havendo muitas vezes dificuldade 
de se promover a reunião para ouvir as exposições que foram antes tão insis
tentemente reclamadas. Portanto, a praxe, esta experiência recente não tem 
demonstrado um resultado satisfatório. Pelo contrário, esta ausência, ou o 
número extremamente reduzido de pessoas cria um ambiente de constragi
mento e de mal-estar, para a Comissão e para o Congresso Nacional, que não 
se justifica que se- repitam, permanentemente, esses fatos. 

Por isso, Sr. Presidente, eu acho que não há nenhuma contradição. Nós 
aceitaremos como documentos apresentados pelo MDB, os pareceres que os 
doutos juristas emitirem, seus pontos je vistajâ exarados sobre a matéria, al
guns jã conhecidos e divulgados pela imprensa. 

Por essas razões, é que eu acompanho a posição assumida pelo nobre 
Relator da matéria, Senador Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Para encaminhar concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- As considerações feitas pelo ilustre Sena
dor da ARENA, evidenciam dois equívocos. Primeiro S. Ex• acha que o de
poimento que os ilustres juristas poderiam prestar a esta Casa, serão supridos 
por pareceres que o MDB traga, como se esses juristas estivessem a tiracolo 
do MDB, fossem homens do MDB, companheiros nossos que venham para 
câ e apresentam um parecer. Não se trata disso, se trata de luminares da ciên
cia jurídica brasileira. E como tal riós -os homenagearíamos inclusive, 
trazendo-os a esta Casa para eles darem a sua contribuição, não ao MDB, 
não à ARENA, mas ao Congresso Nacional, no momento de uma decisão da 
mais alta signHicação, e que possivelmente poderã ter graves repercussões na 
vida política deste País. Evidentemente que quando o Senador Humberto Lu
cena apontou os nomes dos ilustres juristas Pontes de Miranda, Seabra Fa
gundes, Osvaldo Trigueiro, Prado Kelly, Vitor Nunes Leal, o fez não de ma
neira exaustiva, foram sugestões que lhe vieram, de homem cultor das letras 
como ele o é, mas que não imp-ediria inclusive que os ilustres representantes 
do partido governista pudessem fazer as suas indicações e as suas sugestões. 
Evidentemente que ninguém vai dizer que a ARENA traga os pareceres dos 
seus juristas. Não, esses homens teriam a imparci_~lidade de, com a responsa
bilidade que têm, e como o conhecimento abalizado que possuem, trazer, sem 
dúvida alguma, uma contribuição ao exame da matéria. Mesmo porque essa 
matéria é coritrovertida, as discussões havidas nesta tarde o comprovam. O 
próprio Senador Aloysio Chaves fez algumas afirmativas aí, evidentemente, 
dife-rençadas de outras que foram feitas por alguns companheiros nossos. 
Portanto, Sr. Presidente, seria a contribuição de quem, não tendo filiação 
partidária, pOderia apresentar urna análise isenta e inteiramente científica. 

Por outro lado o temor de S. Ex• de não haver número aqui, então eu 
acho que S. Ex• não deveria ter concordado com a vinda do Ministro da Jus
tiça, porque será igualmente constrangedor que o Ministro venha e que aqui 
não venham os parlamentares. Estou certo que S. Ex" vai assegurar a pre· 
sença da Maioria. que é representada pela ARENA. Nós somos minoria, Sr. 
Presidente, portanto se o Sr. Líder da ARENA tem tanto zelo pelo bom nome 
do Congresso, ele facilmente asseguraria quando nada a presença da maioria, 
mesmo se a minoria fizesse a descortesia de estar ausente. E se não o fará em 
relação ao Ministro da Justiça, menos ainda o faria em relação a juristas que 
não exercem nenhum cargo político do Governo. 

Portanto, Sr. Presidente, a proposta do Senador Humberto Lucena é 
uma proposta séria, uma proposta de peso, e que lamentavelmente não está 
tendo a compreensão e a sensibilidade por parte da bancada majoritária. 
Muito obrigado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Para encaminhamento da votação devem 
falar dois representantes de cada partido, já o fizeram antes, inclusive pelo 
MDB. De sorte que já o fizeram também pela ARENA, o nobre Senador 
Aderbal Jurema, e o orador que no momento está usando da palavra. De Sor
te que eu acho que devemos passar à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Com a palavra o Deputado 
José Costa. 

O SR. JOSÉ COSTA -O artigo 41 do Regimento Comum, Sr. Presi
dente, aplicado à situação, prevê o encaminhamento por dois representantes 
de cada partido e de cada Casa. De modo que eu peço a V. Ex" que me asse
gure a oportunidade de encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - V. Ex• estã com a palavra. 

O SR. JOSl: COSTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados: 
Não vejO cOmo o trabalho, a tarefa do eminente Relator seja prejudicada 

com a vinda de eminentes constitucionalistas, como propôs o Senador Hum
berto Lucena. Esses homens, sem dúvida alguma, Sr. Presidente e Srs. 
Membros desta Comissão, dariam preciosa contribuição aos nossos traba
lhos, examinando sobretudo o aspecto constitucional da matéria que é exata
mente o mais relevante. A parte substantiva da proposta do Governo é aquela 
que está contida. está inserta no Art. 29, qual seja a extinção dos partidos. O 
resto é acessório, o resto é adjetivo. E sobre esta relevante questão que diz res
peito à vida institucional do País, nada mais salutar, nada mais adequado do 
que trazer para esta Casa, para este plenário, a voz autorizada de eminentes 
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publicistas, como propõetYSenador Humberto Lucena. De modo que, ao le
vantar esta questão de ordem, Sr. Presidente, adiro completamente à propos
ta do eminente Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra para encami-
nhar a votaÇão o nobre Deputado Ricardo Fiuza. - -

O SR. RICARDO FIUZA ---Sr. Presidente, creio que a questão não es
tá sendo entendida corretamente. Parece-me que em momento algum o emi
nente Senador Aloysio Chaves, levantou a menor suspeição acerca de quais
quer nomes aqui apresentados~ embora o Deputado Marcos Freire tenha en
tendido dessa forma. 

Sr. Presidente, nós temos um prazo regimental realmente exíguo para 
análise da matéria. Embora o concurso dos juristas só tivesse a acrescentar e 
melhor esclarecer a matéria, julgo inoportuna a convocação~ em função da 
aptidão do CongreSSo Nacional para decidir sobre a questão da constitucio
nalidade ou da incon_stitucionalidade. 

Na realidade não se trata de vetar, de levantar suspeição sobre o nome de 
qualquer jurista. Trata-se de uma questão de técnica legislativa, de uma pra
xe, de urna Comissão que tem prazo exíguo, que debaterá e apresentarã suas 
emendas ao Relator. Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Membros da Comissão, 
realmente só podem falar dois integrantes de cada Casa. Como falaram três 
Srs. Senadores, a Mesa permitirá que falem também três Deputados. 

Concedo a palavra ao Deputado Ti dei de Lima, que falará em último lu-
gar. 

O SR. AFR!SIO LIMA - Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra pela ordem o 
nobre Deputado Afrísio Lima. 

O SR. AFRlSIO LIMA- Eu tenho a impressão que V. Ex• quer equa
lizar, deve conceder a palavra ao Deputado Hugo Mardini que vai falar con
tra o requerimento. Foi o que houve no Senado: falou o Senador Mauro Be
nevides. falou o Senador Aloysio Chaves e uw outro, Então dois_a um. Então 

t- ttr;>s temos de inverter: dois a um na Câmara. Entã_o fªlaria Hugo Mardini, 
~&lo há outra forma. 

- O SR. HUGO MARDINl -Sr. Presidente, eu gostã.ria que- fosse asse
gurada a ordem de inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Para o encaminhamento de 
votação. o Deputado Tidei de Lima estava solicitando a horas a palavra. Re
r..:onhece a Mesa que há um desequilíbrio mas não considera isto tão relevante 
ao ronto de tumultuar os nossos trabalhos .. Ouviremo_s o Deputado Tidei de 
Lima e em seguida passaremos à votação. 

O SR. HUGO MARDINI- Sr. Presidente, o Sr. pode verificar o cri
tério usado por V. Ex• nesta discussão de forma que nós possamos ado ta r o 
mesmo comportamcn_to das sessões da Comissão Mista no Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Em sessões posteriores a Mesa 
terá oportunidade de fazer as necessárias compenSaÇões:- Com a pãlavra o 
Deputado Tidei de Lima. ~ 

O SR. TI DEI DE LIMA -Sr. Presidente, Srs. Membros desta Comis
são, não posso entender que um assunto de vital importância como é este pro
jeto, que é realmente um proJeto de reforma partidãria, possa esta Comissão 
dispensar a opinião, a -presença de juristas que realmente poderiam desvestir 
este projeto e nos apresentar de uma forma franca .. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• tem a palavra assegu
rada. 

O SR. TIDEI DE LIMA - Sr. Presidente, não posso entendér como 
esta Casa possa dispensar os conhecimentos de juristas famosos, competentes. 
Não posso entender, repito, que um assunto que mexe com a sobrevivência 
até do próprio Parlamento, com a sobrevivência das representações popula
res nesta Casa, e que, ha verdade, no Brasil de hoje~ é o úriico poder realmente re
presentativo do povo~ É o único poder legitimamente constituído_ e que vê 
agora, através de um projeto de lei, enviado por um Executivo ilegítimo po
pularmente, não reconhecido pelas urnas, vê-se praticamente com uma faca 
na garganta. Vê-se praticamente colocado no paredão. E que, pela tradição 
política que, tenho certeza, pelos ensinamentos que os homens desta Casare
ceberam na casa paterna, onde tenho certeza não faltou a dignidade, a hones
tidade, e a hornbridade, que teriam que rejeitar este Projeto. Nós aprovamos a 
vinda de ilustre Ministro da Justiça, um dos promotores dessa reforma, e que 
.segundo a própria imprensa, nem são-palavras nossas, é um homem que mui-

to fala mas não diz nada. E justamente aqueles que poderiam falar e dizer nós 
não queiramos que venham aqui a esta Comissão, realmente Sr. Presidente, é 
querer que aqui não se ouça a voz dos juri.stas comprometidos com a ciência 
jurídica. É querer que não se ouçam nesta Casa realmente os princípios que 
nortearam a república brasileira e que norteiam as democracias existentes no 
mundo. Não posso entender, a não ser que o Governo, através dos seus pre .. 
postos nesta Casa, tenham medo da palavra de homens abalizados nas ciên
cias jurídicas. Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Solicito ao Sr. Secretário que 
tome os votos dos Srs. S~nadores e Srs. Deputados presentes. 

Sim, serâ aprovação do requerimento e não a sua rejeição. 

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Com a palavra para uma 
questão de ordem o nobre Deputado João Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES - A votação. pode ser feita simbolicamente 
para este requerimento. As votações poderão se realizar pelo processo sim
bólico, nominal ou secreto. Está aqui no Registro Comum. 

O SR. PEDRO SIMON- Peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Com a palavra para uma 
questão de ,g:rdem _o nobre Senador Pedro Simon. 

A Mesa solicitã também ao nobre Deputado João Menezes a sua com
preensão para manter um critério de Votação já estabelecido no primeiro pro
cesso. A Mesa agradece a V. Ex• a colaboração, conseqUentemente solicita 
ao Sr. Secretário que tome os votos dos Srs. Membros da Comissão. 

O SR PRESIDENTE (Waldir Walter)- Por 12 votos a 8, estâ rejeitado 
o Requerimento do nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa deseja tOrJl.ar do co
nhecimento do Plenário outro requerimento que acaba de ser en&ãminhado 
pdo nobre Deputado Fernando Lyra. 

Solicito ao Sr. Secretário que faça a sua leitura, se for possível, solicitar 
ao seu autor que assim proceda. 

O SR. FERNANDO LYRA- No me.u reqüerimento, em conformida
de com o Regimento Comum e artigo da Constituição~ requeiro a V. Ex• que, 
ouvida a Comissão Mista, seja convidado a comparecer a esta Comissão, o 
Exrn9 Sr. Ministro da Casa Civil~ Golbery do Couto e Silva, que na condição 
de um dos inspiradores do Projeto de Lei n9 37/79, venha falar aos membros 
desta Comissão, sobre ·a reforma partidãria. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Sr. Presidente, o ilustre Ministro 
da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, não tem relacionamento jurídico 
com este projeto, de maneira que não vejo razão para aprovar este requeri
mento. De maneira que o meu parecer é conti"ârio. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) (Fazendo soar a campainha.)-
V. Ex', quer falar para uma questão de ordem? · 

O SR. RICARDO FIUZA- Sr. Presidente, estã diflcil de se enquadrar 
no Regimento, porque o Regimento comepou a ser desobed-ecido Por V. Ex"~ 
quando V. Ex• falou urna hora. Eu quero lembrar que V. Ex• interrompeu, a 
pedido do Deputado José Costa, os oradores inscritos, eu era o seguinte, sob 
a alegação de que havia possibilidade de não haver quorom e, agora, ao invés 
de ceder a vez aos oradores inscritos, continua a se apresentar uma enormida· 
de de requerimentos e os votar. Não somos contra nenhum requerimento que 
se faça oportunamente. Os outros tjve_ram a oportunidade de falar, V. Ex• 
mesmo disse que havia não sei quantos oradores inscritos. Abriu um prece
dente em função_ do número de companheiros para dar quorum, nós ·concor
damos. Agora, V .. Ex.• data venia me permita continua recebendo requerimen~ 
tos e eu tenho o direito assegurado pela inscrição que fiz. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Em votação o requerimento. 
Solicito ao Sr. Secretário que apure os votos. 

O SR. HUGO MARDINI - Sr. Presidente, para uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Para uma questão de ordem, o 
nobre Deputado Hugo Mardini. 

O SR. HUGO MARDINI (Para uma questão de ordem.)- Sr. Presi
dente, apenas a questão de ordem que nroponho, é que V. Ex• precisa obede-



1520 Sábado 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção U) Maio de 1980 

cer os regimentos da Câmara e do Senado, e o Regimento Comum do Con- Presidente, julgo que a matéria é eminentemente política e jurídica. Tivemos 
gresso Nacional. O que não é possível, Sr. Presidente, é que nós sejamos sur- inicialmente demonstrações de retórica de palanque abundantes, e o projeto 
preendidos a cada momento com uma interpretação pessoal de V. Ex• ares- começou a ser discutido, digamos, a partir do último terç_o da reunião. 

peito de cada problema. Sr. Presidente, todos nós, pelo visto, tanto ARENA como MDB, e eu 
O Deputado Ricardo Fiuza ouviu aqui a-iOdos os oradores e estava ins- não estou ousando depois, porque sou um dos primeiros parlamentares, ain

crito para falar. V. Ex• interrompeu, interpretando, dentro da sua ótica, e vo- da no começo do Governo Emílio Mêdici, a me manifestar publicamente e 
tou um requerimento. Agora, recebe outro requerimento. Então, Presidente, frontalmente a favor do pluripartidarismo. Estamos todos de acordo. Veja 
se V. Ex' vai agir-nestes termos, nós não poderemos trabalhar aqui, a não ser v. Ex•, existe uma realidade nacional, existe um processo em encaminhamen· 
na base da interpretação; V. Ex• terá a sua e nós a nossa, e no caso somos to, a sociedade é composta de forças e grupos de pressão que pensam muitas 
maioria na Comissão Mista. vezes de forma diferente. A Maioria julga que o projeto, na forma Como é 

Então, peâiria a V. Ex•, com todo o respeito que me merece, que V· Ex• apresentado para as correções do Legislativo, significa uril gi"ande passo na 
observe o nosso Regimento, observe de maneira clara e que só dentro do Re- busca de soluções para romper o impasse do maniqueísmo que gerou entre 
gimento nós possamos trabalhar, senão, não chegaremos a qualquer conclu- nós antagonismos e levou este País a verdadeiros impasses. V. Ex• e alguns 
são, porque a cada momento, eu vou exigir que V. Ex• dê o meu entendimen- oradores do MDB, me permita, tentaram determinar a priori o posiciona
to ao assunto, como os nobres Deputados e Senadores do MDB darão ames- menta dos Deputados e Senadores em relação ao problema. 
ma interpretação e V. Ex• ficarâ numa posição muito desconfortável. E a tese principal, Sr. Presidente, é de que, como o projeto veio a facilitar 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra. a criação de partidos, tem no seu art. 29 o cerne da questão a extinção das 

o SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)_ Para contestar, tem a palavra atuais legendas partidárias. E isso se constitui realmente na preocupação cen-
o nobre Senador Pedro Simon. trai da discussão. 

0 SR. PEDRO SIMON _ v. Ex•, Sr. Presidente, permitiu que 0 pie- Em primeiro lugar, quanto ao aspecto moral da extinção, e em segundo 
lugar, ac:almados os ânimos, quanto ao aspecto jurídico da eficácia da lei em 

nário, por- unanirri"idade aceitasse as ponderações de V. Ex• V. Ex• não deci· relação à extinção. 

diu, não impôs ao plenário, que tendo sido apresentado o requerimento do Quanto ao primeiro· aspecto, o aspecto material da questão, não vi, Sr. 
Deputado José Costa, para convocar o Ministro da Justiça, considerando-se Presidente, no projeto, em nenhum momento, proibição para que os 
a possibilidade de que não pudesse haver quorum ao final, a esse convite, V. membros do MDB, a ser extinto, estivessem impedidos de ficarem unidos em 
Ex• perguntou se era ou não era possível nós passarmos, imediatamente, a de- uma nova agremiação com um novo nome. Esta preocupação de manter in
~.:idir sobre o mesmo; e 0 plenário decidiu que sim. Queni abriU 0 precedente, tacto o Partido se traduz muito mais pelas contradições intestinas, e veja bem 
l'OJ o plenário. O que eu estou estranhando, quem abriu 0 precedente, V. Ex' v. Ex•, existe até um documento a ser assinado, um dispositivo que exige a 
não decidiu, V. Ext diz: considerando-se que há um requerimento do Depu- permanência dos membros do MDB. A grande preocupação são as contra
tado José Costa, para convidar o Ministro da Justiça para vir a esta Casa, con- dições internas. Em momento algum o projeto impede que os companheiros 
siderando que pode não haver quorum posteriormente, solicito 0 pronuncia- que estão no Partido de Oposição continuem unidos. A grande realidade é es
mento da Casa se deve ou não ser votado agora; e houvç unanimidade, com ta. Todos sabemos das lutas intestinas do Partido da Oposição, e na verdade 
encaminhamento e tudo, ninguém protestou. O que estou estranhando, é que se apegam a filigranas para levar à Nação, levar à opinião pública uma uni
parece que a simpatia, a compreensão que se teve com-o Ministro da Justiça, dade que não mais existe. Sr. Presidente, lamentavelmente a Oposição, numa 
não se quer ter ao Sr. Golbery do Couto e Silva, parece que estâ havendo res· tendência perfeccionista, tem se omitido em projetas importantíssimos, em
trição pessoal ao Sr. Ministro, porque todos nós sabemos, 0 seu posiciona- hora não perfeitos. Frisamos o caso da Lei de Segurança Nacional: a ilustre 
mento. (Cruzam-se apartes.) Bancada da Oposição se retirou porque a Lei de Segurança Nacional ainda 

O SR. PEDRO SIMON -Nosso amigo parece que é da intimidade do era draconiana no seu entendimento e até no meu entendimento pessoal. Mas 
Ministro Golbery, a ponto de saber se incomoda ou não incomoda; o que eu é verdade que inúmeros presos foram soltos. Se a Maioria não tivesse perma
pleiteio aqui, é que foram feitos dois requerimentos envolvendo dois minis- necido, não teriam sido reduzidas as penas da Lei de Segurança Nacional. 
tros de Estado: o Chefe da Casa CivH e o Ministro da Justiça, dois ministros 
de Estado, que a imprensa toda publicou, estiVeram presentes desde 0 primei- Eu creio, Sr. Presidente, que neste momento de transição, não devemos 
ro ao último momento, em todas as gestões que determinaram a vim~ ... do ter a preocupação de apartes de palanque, de tentar aparecer, de tentar ofus· 
projeto à Casa. Se a ARENA quer que um venha e 0 outro não venha; se tem car a realidade, ou a discussão livre das idéias, o que ternos é que nos unir 
confiança em um e não tem confiança no outro, 0 problema ê da ARENA. para melhorar esse projeto, para corrigir, para forçar ao mâximo possível 

dentro da conjuntura brasileira, dentro do bom senso, já numa demonstração 
O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A MeSa fem O maior interesse de que não mais estamos na vigência desse maniqueísmo que tem levado este 

em continuar concedendo a palavra aos Srs. Senadores e Deputados inscritos. País a -Verdadeiros impasses: Se o projeto ê inconstitucional, haverá os preju
Como dois requerimentos foram votB.dos, não vê a Presidência como deixar dicados, ou o próprio Movimento Democrãtico Brasileiro de recorrer ao Su
de submeter à votação o terceiro. Espera a Mesa, inclusive, contar com a co- premo Tribunal Federal que haverá de dizer se a lei que acatamos é inconsti

·laboração dos Srs. integrantes da Comissão, para que o requerimento seja tucional. Haveremos de discuti-la exaustivamente, os ilustres pares haverão 
imediatamente votado e a 'palavra seja assegurada aos oradores que se insere- de dar as suas opiniões. Temos aqui homens de excelente formação jurídica. 
veram anteriormente. Este é o apelo que faço a V. Ex• para que os ânimos se serenem, para que coo-

Solicito ao -Sr. Secretário que apure os votoS rapidamente. Formulado tinuemos alargando essas conquistas democráticas, levando este País ao regi
pelo ·nobre Deputado Fernando Lyra. O voto SIM, é em favor do requeri.:. me que desejamos dentro da realidade brasileira, e das condições sócio-
mento, o voto NÃO rejeita. políticas que se apresentam neste momento. 

( Procede·se a votação) Nós não podemos é correr o risco de deixar esse projeto ser aprovado 
por decurso de prazo, que será o maior capitis diminutio que-esse Congresso jã 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)-- Rejeitado o requerimento por terã passado, pior do que o fechamento deste Congresso. Essas divagações, 
12 votos a 8, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Fiuza, pelo tem- esses convites, todo esse tumulto nos levará infalivelmente a isto, a que um 
po de 15 minutos. Com a palavra 0 nobre Deputado Ricardo Fiuza. projeto passe imperfeito, quando nós poderemos melhorá-lo substancialmen-

0 SR. RICARDO FIUZA --Sr. Presidente, essa sessão foi convocada, te. E desse projeto passar para outro que o aperfeiçoe, poderemos modificar a 
inicialmente, para eleição do Presidente e Vice-Presidente e convocação dos Constituição para diminuir a exigência -de participação, para facilitar a 
suplentes. criação de outros partidos, e partir para a realidade. Ambos os Partidos são 

Como bem disse V. Ex•, tem havido uma praxe de que nas Comissões dois aglomerados heterogêneos, de velhas correntes do passado, que tentam 
Mistas se permita, embota não seja objeto de convocação, que os companhei- enganar a opinião pública nesse momento. Vamos cumprir o papel histórico 
ros que dela participem comecem a discutir o projeto. Sr. Presidente, esta nessa transicão, transição importante, que é a base de um ordenamento jurí
Casa discute um projeto que, no meu entendimento, é da maior importância, dico, que haveremos de continuar aperfeiçoando e fazendo dia a dia. Esta 
e faz parte de um elenco de medidas que quer queiram ou não os mais exalta- obra não está perfeita e acabada como nenhuma das obras que o Executivo 
dos, está nos levando ao caminho da democracia que desejamos. Evidente- . remeteu para nós. mas não podemos tampar o sol com a peneira, são passos, 
mente que existem interpretações conflitantes e contraditórias. Uns discutem e caminhamos muito em relação a um passado recente de arbítrio e de ex
sobre a eficácia jurídica da lei que serâ oriunda da Mensagem n9 103 do Exe- ceçã_o. Este ê o apelo que faço a esta Comissão, ao bom senso, à legitimidade 
cutivo, que cria condições para o pluripartidarismo. Eu, de minha·parte, Sr. do nosso mandato popular, eleitos pelo voto popular. 
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Estas eram as minhas colocações, para qu'e nos atenhamos aos aspectos 
do projeto. para que forcemos, nós do Governo e V. Ex•s da Oposição, pai' a 
conseguir alargar esse projeto ao mâximo, e que façamos Outros prójetos, 
façamos outras reformas constitucionais que precisam, para se dar a este 
País, o ordenamento jurídico que ele tanto anseia e necessita. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Tendo em vista que o Depu
tado Josê Costa desistiu d;:~, sua inscrição, concedo a palavra ao Deputado 
Fernando Lyra. 

O SR. FERNANDO LYRA -Sr. Presidente, eu havia solicitado, real
mente, a V. Ext- há poucos instantes a minha desistência na inscrição. Mas a 
verdade é que a ARENA vem adotando uma praxe, a caminho da cova, no 
sentido de não comparecer às sessões. (Pausa.) Peço a V. Ex• que não me pro
voque. Não aceito provocação de V. Ex• V. Ex'" solicite o aparte. V. Exf pro
voca, eu jã o conheço a mJ.Iito tempo de perfil, a palavra estâ comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -A palavra está com o Depu
tado Fernando Lyra. Solicito aos demaís membros daCom~ssão que cola
borem. 

O SR. FERNANDO L YRA -Sr. Presidente, volto a repetir, o uso da 
palavra nesta hora, porque certamente a ARENA só comparecerâ novamente 
a esta Comissão quando vjer aqui falar o Ministro Petrônio Porte!la, porque 
à ARENA não interessa o debate, à ARENA não interessa a discussão, à A
RENA não ihteressa o aprOflinOãmento do projeto, à ARENA interessa, isto 
sim, mistificar, sofismar, porque a hora em que a ARENA reclama das pala
vras ásperas do Presidente Ulysses Guimarães, nós poderíamos dizer, ou po
deríamos reclamar da omissão do Presidente da AP..ENA. Não fazemos a A
RENA desde os primórdios. Fui Deputado Estadual em 1966 quando a A
RENA blasonava que era Maioria do povo brasileiro, o bipartidarismo era 
realmente a coisa mais séria deste País. Fui candjdªt-º em 1970, novamente a 
ARENA blasonava aqui no Congresso, e os presidentes de honra, presidentes 
da República impostos pelo sistema, eram sempre seus presidentes de honra. 
No entanto, nós, pacientemente, travando uma luta desigual e difícil, saímos 
da tutela do sistema e conseguimos a chancela popular a partir de 1974. E 
quando eu pedi, requeri que a Corriissão foSse ouvida para a presença aqui do 
General Golbcry do Couto e Silva, é porque eu entendia e o MDB entende 
que ele é, sem dúvida, o inspirador de todo o casuísmo revolucionârio ditato
rial. O Ministro Golbery do Couto e Silva tem sido a sombra do Poder, mas, 
à sombra do poder, tem exercido realmente todo o casuísmo que tem vitima
do o povo brasileiro, não somente no aspecto político, mas fundamentalmen
te no aspecto económico. Eu gostaria de ver aqui aquele que se esconde por 
detrás do Poder. Eu gostaria de perguntar onde ele foi buscar o .. pacote de 
abril", um ingrediente podre que formou e se criou o .. pacote de abril". Eu 
gostaria de perguntar ao Ministro Golbery do Couto e Silva onde ele foi bus
car a figura do biônico, eu gostaria, então, de pergunta~ _ao General Golbery 
do Couto e Silva como foi que ele criou toda essa engrenagem que hoje nós 
verificamos ser a alternativa do sistema através _da democracia relativa. E eu 
sinto e peço aos meus companheiros da ARENA que não se choquem com o 
que eu digo, porque eu venho dizendo isso desde 1966, não há nenhuma a
gressão pessoal, eu não agrido pessoalmente ninguéin, sou Deputado desde 
1967, mas eu tenho que dizer aquilo que eu sempre disse, porque sou coerente 
desde a primeira hora, não sou como aqueles que defendiam a ditadura abso
·luta, e hoje defendem a democracia relativa e amanhã de manhã, dia 24 de 
outubro, se o Presidente Figueiredo entender de não extinguir os partidos, a
manhã, todos aqui estarão batendo palmas à não extinção do partido, porque 
não têm convicção, porque não têm princípios, e por issO vão ter fim. (Apoia
do~ Não apoiado! Cruzam-se apártes.) 

O SR. PRESIDENTE- (Waldir Walter)- Sr ~CQogressistas, a Mesa 
anuncia que os apartes não concedidos não podem integrar os Anais, é o di
reito do orador conceder ou não o aparte. A Mesa solicita aoS oradores que 
não desejarem conceder os apartes que também não tomem conhecimento 
dos apartes anti-regimenta[s. V,_ Ex• tem a palavra assegurada. 

O SR. FERNANDO LIRA - Quando falo, quando disse há pouco, 
quando me referi que o meu problema não era pessoal, eu fiquei olhando 
para a Mesa para não olhar para ninguém, exatamente para expôr o meu 
ponto de vista que eu entendo para mim é a verdade, caba um tem a sua ver
dade. Quando eu digo ·que a ARENA não tem princípio, e por isso vai ter 
fim, é porque ela nunca defendeu a si própria. Eu vejo aqui o Presidente da 
ARENA de Pernambuco s_e_r r~lator para a extinção dela. Não têm moral 
para defender o seu partido, nunca tiveram e não têm. Quando eu falo e de
fendo o MDB, eu falo com autoridade de quem viu companheiros caídos pelo 
arbitrio, eu vi companheiros da ARENA também cassados pela violência, 
cassados pelo arbítrio, lá no meu Estado ... 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. FERNANDO LIRA - Com muito prazer. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- É uma questão de convicção 
doutrinária. Acho que os partidos atuais jâ cumpriram a sua missão, por isso 
é que tomei essa posição. 

O SR. FERNANDO LIRA - Entendo, Senador Aderbal Jurema, 
quando disse que não era pessoal, quando eu me referi. não me referi ao cida
dão Aderbal Jurema, eu me referi ao Presidente da ARENA de Pernambuco, 
qu,e vai relatar a sua extinção. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Mas não pode separar o cidadão 
Aderbal Jurema, como também não pode separar o Deputado Fernando Li
ra, do pernambucano Fernando Lira. 

O SR. FERNANDO LIRA- E do defensor do MDB, que luta contra a 
sua extínção, por coerênCia. V. Ex• é Presidente da ARENA e vai ser o Rela
toufa sua extinção e da sua morte. Não d~scu.to a posição de V. Ext- Respeito 
a posição de V. Ex' Agora, estou dizendo apenas que V. Ex• não tem princí
pio para defender junto à ARENA. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema) - É ponto de vista de V. Ex• 

O SR. FERNANDO LIRA - Respeito o ponto de vista de V. Ex• 
V. Ex• vai respeitar o meu. 

O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Estou respeitando, sempre res
peitei V. Ex'" 

O SR. FERNANDO LIRA - Eu defendo o MDB não por conveniên
cia, Senador, não por monopólio. Eu defendo o MDB porque sou contra 
qualquer forma de extinção. Quando eu dizia que a ARENA era governista e 
o Governo não era arenista, muita gente me criticaVa. Eu dizia: A ARENA é 
governista, o Governo não é arenista, e a prova estâ aí. O próprio Governo, a 
quem a ARENA serviu durante doze anos, sofrendo toda sorte de humi
lhações. Eu vi as humilh~ções que os companheiros da ARENA sofreram por 
defender, por coerência, a ditadura. Vi muitas vCzes companheiros da ARE
NA serem vaiados por defenderem as coisas mais absurdas do mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• dispõe de cinco minu-
tos. 

O SR. FERNANDO LIRA- Vi companheiros da ARENA chorando a 
queda de companheiros cassados pelo arbítrio, porque discordaram do pro
cesso. Quando ê hoje, a ARENA se reúne numa Comissão Mista para votar a 
sua extinção, c eu vou ter de ficar calado para não ofender a suscetibilidade 
de ninguém? Não, não posso, Sr. Presidente e Srs. Congressistas. Permita-me 
olhar para a Mesa, porque não quero ínciiminar riiilguém, não. Os Srs. não 
são responsáveis por ísso, não. Se os Srs. saírem todos e vierem outros Sena
dores e outros Deputados da ARENA vão ser obrigados a fazer a mesma coi-
sa, porque, infelizmente. os Srs. criaram essa camisa~de-força para os Srs. 
mesmos. Porque na hora de dizer não, na hora de serem representantes dd1 i 

povo, V. Ex's ouvem mais o Planalto, mais o Palâcio do que o povo. Eu que~')., 
ro ver, eu quero ver ao longo deste processo. Jâ encontrei muitos companhei-:~ · 
ros da ARENA arrependidos e vou encontrar muito mais. Lã, no meu Esta-'!1" 
do, Pernambuco, eu quero ver, e em outrOs Estados cio País~ os arenistas ba
terem na caixa do peito:· nós defendemos a ARENA. Porque a ÀRENA é o 
Partido maior do Ocidente. Porque a ARENA ê o Partido do Presidente Fi
gueiredo. A ARENA tem como Presidente de Honra todos os Presidentes im
postos pela ditadura. E hoje, aqui se reúne a ARENA para extinguir-se. E na 
hora de eu perguntar, chainain-me de provocador. Porque eu pergunt~i ao 
Líder Marchezan se ele era a favor ou contra a extinção da ARENA . .-l:lesse 
ínstante pergunteí ao ex-GOvernadorpela ARENA, ao Senador pela ÂRE-
1': A, Aloysio Chaves, se ele. era a favor ou contra a extinção da ARENA,~ el\ 
disse que era assunto particular. Que assunto particular é esse? 

O SR. RICARDO FIUZA- Peço a V. Ex• que me permita breve apar- 'l 
te, de 30 segundos apenas. " 

lo. O SR. FERNANDO LIRA- Concedo a V. Ex• como arenista convie- C 

O SR. RICARDO FIUZA - Eu sou convicto em tudo que faÇ9. 

O SR. FERNANDO LIRA - Por isso que estou dizendo a V. Ex• 

O SR. RICARDO FIUZA - Quero dizer que V. Ex• está torcendo os ~' 
fatos. Nós não estamos aqui para a extinção da ARENA. Nós estamos aqui 
para a reformulação do quadro partidário brasileiro, com a ampliação das 
condições de formação de novos partidos para o pluripartidarismo e achamos 
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que a melhor forma, a. forma mais conveniente, no momento, é a extinção de 
ambos os partidos para c;-vitar os constrangimentos dos companheiros de am
bos os partidos, tenho certeza mais do Partido de V. Ex• do que do nosso Par
tido. Peço a V. Ex• que coloque as coisas nos devidos termos. Conheço muito 
bem V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• dispõe de dois minutos. 

O SR. FERNANDO LIRA- Vou responder. Agradeço o aparte, que é 
a antecipação do voto de V. Ex• 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Permita-me um aparte. Apenas para 
observar o seguinte: dentro do projeto hã um dispositivo que permite o fun
cionamento do seu partido, o MDB, a partir do dia seguinte da extinção. 

O SR. FERNANDO LIRA - O Ministro Petrônio não sabe disso. Se 
souber, ele veta. 

O SR. J~IRO MAGALHÃES - Aquele que estabelece o número de 
subscritore:n~têgrantes das duas Casas do Congresso Nacional. Então, V. 
Ex• p0( 1t. no Hia seguinte ao da extinção, colher assinaturas de todos os inte
grantes 

O SR. FERNANDO LIRA- Jâ entendi. Agradeço o aparte. Sr. Presi
dente, vou terminar. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- O tempo de V. Ex• está con
cluído. 

O SR. FERNANDO LIRA -Só para terminar, Sr. Presidente. Vou 
concluir meu discurso, Sr. Presidente, preocupado com o Congresso Nacio
nal, com a sua imagem, preocupado com os companheiros da ARENA que 
têm a triste missão de extingui-la, de exterminá-la, a nobre missão, segundo o 
Deputado Ricardo Fiuza. Pois bem, eu aqui estarei durante os 40 dias para 
dizer que o MDB não se rende aos arreganhes do poder, não se rendeu no in
fortúniO~ não..se .rendeu contra a banição, contra tortura, contra cassação, 
não se rendeiâ agora. Vou ver, com meus própriOS -olhos, e ouvir com meus 
próprios ouvidos a ARENA dizer sim à sua própria extinção, negando tudo 
.qu~ fez atê h~je, segundo ela e nós, aqui do MDB, vamos provar e nos preo
cilPar mais ainda, porque se amanhã de manhã o General Figueiredo mandar 
para aqui um projeto extinguindo o CongreSso Nacional, certamente com 
este'-projcto concôrdarâ a ARENA, como fez e vou provar em 1977, quando 
o P?sidente Geisel fechou o Congresso. Não ouvi de nenhum companheiro 
da 4~ENA uma palavra sequer contra o fechamento desta Casa ... 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Peço a V. Ex• que conclua. 

O SR. FERNANDO LIRA - Portanto, Sr. Presidente, vou terminar, 
dizendo novamente que a ARENA cavou a sua própriã sepultura, porque 

..,;,..-, quando eu dizia que-a ARENA era governista e o Governo não era arenista, 
-'1 agora fica provado que a ARENA merece a cova porque sempre lutou pela 

sua morte atravês da pusilanimidade e da subserviência. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Com a palavra, para uma 
questão de o'rdem, o Sr. Deputado Siqireira CampOs. 

O SR. SIQUEIRA CAMPOS- Sr. Presidente, V. Ex• interrompeu a lis
ta de~radores inscritos com a jUstificativa de submeter a votos, anl_çs que o 
plenário se esvaziasse e não houvesse número, alguns requerimentos. Isso 
pressupõe que V. Ex• não submeterá mais ao Plenário nenhum requerimento 
nesta reunião. Gostaria de ouvir de V. Ex' se estou pressupondo certo ou er
rado. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Estã pressupondo certo, a 
Mesa jã tem o requerimento aqui e ficarã para uma próxima sessão. 

Com a palavra o nobre Deputado Tidei de Lima. 

O SR. TIDEI DE LIMA- Sr. Presidente, queria saber se sou o último 
orador. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• é o penúltimo orador, 
após V. Ex' estã inscrito o Senador Pedro Simon. 

O SR. TIDEI DE LIMA- Sr. Presidente, Srs. Çongres1istas, acredito 
que nosso companheiro, Deputado Fernando Lir;,t_. fOi _muitáTi;_Ii~. mais ain
da, acredito que foi, até certo ponto, bondoso, porque õ ·projeto que esta 
Casa recebe, tem a nítída, a clara, a insofismável intenção, e não posso repu
tar ignorância, desconhecimento de saber aos Membros da ARENA nesta 
Casa, particularmente aos Membros da ARENA nesta Comissão. Também, 
não posso imputar ignorância à imprensa brasileira, à opinião público.; tam
bém não posso imputar incolnpetância, ou melhor, o Governo que aí estã é 
incompetente no sentido de administrar o País, mas é competente nos golpes 
que tem desferido na democracia brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa solicita o mãximo de 
silêncio de-todas as pessoas que se encontram no recinto, para que o orador 
possa coritinuar proferindo o seu discurso. 

O SR .. TIDEI DE LIMA- Entendo, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
que o regiriíe era incompetente, ou é incompetente para administrar o País. e 
quando diZemos isso os nossos nobres companheiros da ARENA se retiram. 
porque na verdade é duro entender, aceitar os fatos, os números e que indik 
cam a incompetência governamental da administração do País. t competente 
o Governo, é competente o regime para aplicar os golpes da democracia e na 
confiança popular até hoje depositada. , 

Sr. Presidente, entendemos a intenção governamefifàl que, após 15 anos 
de ditadura pretende, ainda, ampliar esse tempo, e é justamente o que traz 
esse projeto: traz o prosseguimento dos donos de poder que aí estão, repetin
do qualquer julgamento popular e é claro isso, no art. II, que o projeto inâica. 
A extinção não é da ARENA porque a ARENA está ex-tinta desde a hora em 
que se submeteu à vontad~ dos militares que estão )lo jl{lder; a ARENA estã 
extinta desde o momento em que se tornou subserViéfite e nós não podemos 
deixar de responsabilizar os membros arenistas desta Casa, não podemos en
tender que os Deputados e Senadores não sejam- rcispo-nsãveis pelo que acon
tece no País, têm que assumir a responsabilidade. A História hã de registrar o 
colaboracionismo desses homens com o regime que estâ aí hã 15 anos, assim 
como registra o colaboracionismo de homens que estiveram ao lact. de Hi
tler, que estiveram ao lado do Mussolini, que estiveram ao lado de Franco, na 
Espanha, até tão recentemente. 

Sr. Presidente, Sr~. Congressistas, não posso alongar-me mais, porque 
gostaria de ouvir a palavra abalizada do Senador Pedro Simon, mas antes, 
gostaria de deixar lembrado o seguinte: que o ato do suicídio, o ato do hara
quiri que será praticado pelo Partido arenista, não serã nenhum ato grandio
so como os que praticavam os kamikases na Segunda Grande Guerra Mun
dial, é, antes de mais nada. o passamento oficial de um partido que jamais foi 
partido, apenas se serviu de escada, apenas se serviu de cortina neste Parla
mento, para que aqueles que detêm o poder através da força nestes quinze 
anos pudessem dizer lã fora que aqui nós temos uma democràcia tnesmo que 
relativa. 

O SR. JOSÉ COSTA- V. Ex• permite? 

O SR. TIOEI DE LIMA - Pois não. 

O SR. JOSÉ COSTA-- Aliás, como suicídio, só é comparável em gran
deza o suicídio da Guiaria lnge"lsa. 

O SR. TIDEI DE LIMA- Perfeitamente, Deputado José Costa. Enten
demos que realmente aquele que dá fim à vida, de uma forma pouco honrosa 
como esta, pouco digna como esta, pouco honesta como esta que a ARENA 
faz através desse projeto, corroborando todos os atos do Executivo, aqui, e 
ainda há pouco, o Deputado arenista Ricardo Fiúza disse que estaria a ARE
NA se sacrificando em beneficio do pluripartidarismo, mas não tem o direito 
de se sacrificar e de levar junto com ela o MDB, que foi legitimado através 
dos últimos doze anos e que hoje alcança 12 milhões de votos numa eleição 
majoritária. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o golpe se farã via congressual. O regi
me não tem m_ais aquela sutileza paquidénnica de 69, quando fechou o Con~ 
gresso, de 77, quando fechou _o Congresso. O regime hoje- isso que preocu
pa mais- o regime hoje se torna muito mais sutii, muito mais leve nas suas 
artimanhas. E aqui temos que lamentar profundamente que nesta Casa exis
tem homens que corroboram, homens que acobertam um regime excludente 
em termos populares é justamente isso que lamentamos, que nós tenhamos 
aqui nesta Casa homens que se dizem democratas, que se travestem de demo
cratas .. que se dizem a favor de eleições diretas para a participação popular, 
para quê? Para que o regime possa, sem dúvida nenhuma, usar todos esses fa
tos e lá fora justificar que aqui vivem-os numa dernocraoia com participação 
popular. Queria, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, também 1arileniar a Cons
tir'uição que hoje temos, ou os fatos mentem ou isso aqui não vale mais nada, 
quando no§ J'i' do art. i" diz que o poder emana do povt.>E nós sabemos que 
não emana. O poder emana das armas. E o infeliz di~o tiJ.Çio é que homens 
que subjugam a isso e dão real, ou melhor, coonestlm..,t~a essa farsa que 
hoje vivemos, de uma democracia relativa. Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra o nobre Sena
dor Pedro Simon, último orador inscrito. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, realmente, a preocupação do 
nobre Senador Vice-Líd_er d_a ARENA é importante, quando afirma que estâ 
reunido neste momento o Congresso Nacional para debater um problema im
portante, que é a questão salarial. Perguntaria a V. Ex•, e V. Ex• afirmou ao 
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ilustre Deputado arenista que há um requerimento sobre a mesa, se haverá 
uma nova reunião, no sentido inclusive de encaminhar o trabalho da Comis
são em sessões posterioreS a est>a. 

O SR. PRESIDENTE>(Waldir Walter)- A Presidência desejaria infor
mar no final dos pronunciamentos, - mas o faz neste instante, atendendo à 
solicitação de V. Ex•- que pretende convocar uma próxima reunião para 
amanhã, às 16 horas. 

O SR. ALOYSIO €HA VES - Sr. Presidente, me desculpe, como 
membro da Comissão, pergunto qual o objetivo e a pauta da reunião, porque 
convocada reunião extraordinária deve ser indicado o dia, horário e pauta 
dos assuntos a serem tratados. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Inicialmente hã um requeri
mento encaminhado à Mesa pelo nobre Senador Marcos Freire, que será ob-
jeto da Ordem do Dia. c 

O SR. ALOYSIO CHAVES :.._ Solicito a leitura do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - A Mesa não pode voltar a 
promover a leitura de requerimento, porque o texto será dado a conhecimen
to na próxima reunião do Plenário, sendo que exatamente para esse motivo 
ela deverá ser convocada. 

(Cruzam-se apartes) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - A palavra foi conferida ao 
nobre Senador Pedro Simon e interrompida tão-somente para se resolver 
uma questão formulada por S. Ex• e encaminhada à Mesa. Continua com a 
palavra para o seu pronunciamento o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, essa matéria que estã aqui é de 
uma clareza me~idiana, me parece que, ao final dessa sessão temos que fazer 
algumas considerações. Essa matéria é de uma clareza total, Sr. Presidente, 
quero endossar aqui. Acho que realmente essa matéria é importante. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa solicita ao ilustre De
putado Jairo Magalhães que permita que o nobre Senador Pedro Simon con

. tinue com a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, se hã algo que defendo com 
absoluta sinceridade é a ansiedade da ARENA, o desejo que ela tem de cum
prir o Regimento,jâ que ela tem sido obrigada a ver o pacote de abril rasgar a 
Constituição. fechar o Congresso, ela é obrigada a assistir isso sem protestar. 
O direito que ela tem é de protestar no cumprimento do Regimento. Acho que 
ela tem o absoluto direito e temos que respeitar isso -que cabe na ação da 
ARENA. Ela não pôde se afirmar, por exemplo, quando se fechou o Con
gresso Nacional, quando foi editado o pacote de abril, quando foram nomea
dos os presidentes e governadores de Estado, quando tudo isso aconteceu, a 
ARENA não pôde protestar. Porque ela não tem condições de protestar. O 
que s_obra à ARENA é protestar quanto ao cumprimento do Regimento. Acho 
que faz parte do âmago da ARENA essa necessidade de auto-afirmação para, 
pelo menos, chegar em casa e dizer: protestamos contra alguma coisa. Protes
tamos no cumprimento do Regimento, acho que é mais do que sincera essa 
posição da ARENA. Acho-a sincera e tem a minha total solidariedade. Va
mos nos unir à ARENA para cumprir o Regimento. O resto é diferente, Sr. 
Presidente. Sr. Presidente, peço até que, ao final da sessão, V. Ex' deveria ler 
o requerimento e V. Ex• atenderã a ansiedade da ARENA nesse sentido. 

Esse projeto, Sr. Presidente, faz parte de um contexto. Vamos deixar cla
ra aqui a posição do MDB. O MDB é favorável ao pluripartidarismo. O 
MDB tem dito permanentemente que ele é favorãvel ao pluripartidarismo. O 
MDB defende a criação de novos partidos. E não se diga apenas que o MDB 
está defendendo na palavra, estâ defendendo na ação. A tal ponto, Sr. Presi
dente, que faço uma proposta aqui e ela será possível se as lideranças da 
ARENA concordarem, pÓrque pela liderança do MDB respondo eu; há um 
projeto de reforma de Constituição de autoria do Deputado Freire, de Per
nambuco, reformando a Constituição e permitindo a ampla e geral reformu
lação partidária, podendo ser criados, ampla e genericamente, os partidos 
políticos. 

Se a ARENA concordar, não hã problema, Sr. Presidente, porque se 
houver concordância da AREN_A a Cmenda constitucional do Deputado 
Freire. que estâ na lista de espera de uma série de o.utras que estão na frente, 
como tantas vezes com concordân~ia das Lideranças jâ aconteceu neste Con
gresso, tenho certeza que a Bancada do MDB, no seu todo, concordarâ, e se a 
Liderança quiser, também poderá concordar, aquilo que a ARENA estâ di
zendo que a atual reformulação partidária tem que ficar na Emenda n9 I 1, e 
não pode sair da Emenda nv 11, no momento em que aprovarmos a emenda 

constitucional do Deputado Freire, de Pernambuco, estamos liberados para 
perrpitir a ampla e total reformulação partidâri~. 

.:~tão~ o primeiro apelo do MDB estâ aqu1. 

'(Tumulto.) 

'o SR. PEDRO SIMON- Vou explicar e tenho que ficar em uma dúvi
da cruel: será que eu me expresso tão inalou será que S. Ex• entende tão pou
co? 

Porque na verdade a emenda do Deputado Freire, altera a Emenda 
Constitucional n9 11. 

Essa emenda, assinada por toda a Bancada do M DB, na Câmara e no 
Senado, e corri algumas assinaturas de arenistas, permite a ampla e geral or
ganização de_ novos partidos, indepen~entemente de 6 Senadores, de 42 
Deputados, independentemente de nada. 

A ARENA está dizendo que te.m que fazer esse projeto porque mais um 
projeto tem que ficar diietamente à mercê da Emenda Constitucional nv II, 
porque temos uma fórmula de alterar isso. 

Se o Governo quer ã arripla reformulação partidária, se o MDB- estou 
dizendo aqui, oficialmente, em nome do MDB - quer uma ampla refor
mulação partidária, criando-se tantos partidos quanto a sociedade desejar, a 
fórmula é um acordo de Liderança e através do acordo votarmos imediata
mente a emenda constitucional do Deputado Freire, porque desaparece, então, 

-a Emenda Constitucional n9 II, desaparecem todas as determinações da 
Emenda Constitucional n9 11. 

Então, a primeira questão do MDB, o MDB não é só a favor da criação 
de novos partidos, não só não deseja o monopólio da Oposição, como vai 
além; o MDB ê contra a Emenda Constitucional n' II, de deseja alterã-la e 
não ficou na palavra, apresentou a emenda. E agora apresenta uma propo
sição concreta e objetiva: se-a ARENA desejar, a ARENA tem condições, 
porque a Liderança do MDB na Câmara e no S~nado, irá com a Liderança da 
ARENA na Câmara e no Senado, ao Presidente do Congresso Nacional e, 
por unanimidade, as Lideranças dirão: altere-se a ordem das emendas e seco
loque imediatamente em votação a emenda do Deputado Freire. 

EsSe é um aspecto. Agora, criar novos partidos, hâ unanimidade do 
MDB; extinguir os atuais partidos, há uma unanimidade no MDB, em senti
do contrário; uma coisa não tem nada que ver com a outra; nada que ver com 
a outra criar novos partidos e extinguir os atuais. 

Por um aspecto primeiro de ordem ética, de ordem moral e de ordem 
jurídica, os Srs. extinguirem aqui estarão cometendo um gesto gravíssimo, 
porque o pacote de abril, o Congresso não tem responsabilidade, foi a força 
da ditadura que o impôs, o recesso do Congresso Nacional foi a violência e 
foi o arbítrio, mas a ARENA aqui, para usar do direito da ditadura da Maio
ria, extinguindo a Minoria, mas_ em qual o congresso parlamentar, em qual o 
congres_so, em qual parlamento democrático do mundo, em que a maioria 
pode extingl!ir a minoria? Mas em qual o congresso? Qual a norma jurídi~ 
que se pode determinar um partido, quando majoritário, eliminar o minori
tário?· 

Imagine se um projeto como este entrasse nos Estados Unidos, imagine 
se o Presidente Carter pedisse a extinção do part.ido republicano; imagine se a 
Primeira-Ministra da Inglaterra pedisse a extinção do partido trabalhista na 
Inglaterra. 

Na verdade os dirigentes, o Presidente e o Primeiro-Ministro, seriam 
chamados a atenção de que algo de muito sério, até fisicamente estava ocor
rendo com ele, e dentro da normalidade isso não poderia acontecer. 

Extinguir o MDB, ou extinguir a ARENA; porque a ARENA está louca 
para ser extinta, é um direito dela, mas ela tem como fazer isso; ela que reúna 
a convenção nacional e determine a sua extinção, há uma fórmula normal, a 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos determina isso; a fórmula pela qual os 
Partidos poder ser extintos; não cumprimento da lei. 

Em que ARENA ou MDB deixaram de cumprir a lei? Qual a norma que 
o MDB e a ARENA deh•aram de cumprir? 

Agora. normas futuras, mas pelo amor de Deus, é assegurada a liberdade 
de associação para fins lícitos, nenhuma associação poderã ser dissolvida se
não em virtude de decisão judicial, § 29 do Art. 153. 

Se o Governo não pode extinguir o mercadinho da esquina, se o Gover
no não pode extinguir uma escola de samba, se o Governo não pode extinguir 
nenhuma entidade do direito privado, como é que vai extinguir uma entidade 
do direito público? Pode ser extinta uma entidade de direito públíco como es
tá na Lei Orgânica dos Partidos e a Lei Orgânica dos Partidos não estabelece, 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em vir~ 
tude de lei. 

E tem mais na Constituição: uA lei não prejudicará o direito adquirido e 
o ato jurídico perfeito". 
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Esta é uma norma que hein os homens da Junta Militar tiveram a cora
gem de tirar da Emenda Constitlicidnal n9}, os homens da Junta Militar não 
tiveram coragem de tirâr essa emenda da ConstitUição, porque da é univer
sal, é da regra universal do direito, que uma lei nova não pode retroagir, não 
pode alterar um ato jurídico perfeito. 

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, quando foi criada, determinou 
uma série de exigências a serem cumpridas. Havia 16 partidos políticos, ela 
determinou que tinham que cumprir uma sêrie de determinações para que os 
partidos cootinuass~liL- ni.as ela não extinguiu os partidos políticos, ela deu 
prazo para que os partidos políticos se adaptassem às normas da nova lei. 
Muitos não cumpriram, os que não cumpriram, deixaram de existir. 

O que a lei pode fazer é determinar uma s&rie de nonnas para que os 
atuais partidos tenham que cumprir no futuro, não cumprindo poderão ser 
extintos. Agora, criar normas futuras e porque no passado, que essas normas 
não eram obri.gatófüis, elas não eram cumpridas, -determinar a extinção é um 
arbítrio e violência. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• está com o tempo en-
cerrado nobre Senador, V. Ex• não tem mais tempo para conceder cfpartes. 

Solicito a V. Ex• que releve a observação. 

O SR. PEDRO SIMON - Vou encerrar, Sr. Presidente. 
Apenas o seguinte: o MDB é a favor do pluripartidarismo, o MDB é a 

favq~de uma ampla organização partidária, agora, 0-MDB está vendo o que 
quer:s. Governo, Sr. Presidente; esse projeto ê apenas uma etapa, em cima 
dele vem o voto di_s_trítal, em cima dele vem o voto facultativo, e aí estã acha
mada democracia relativa, Sr. Presidente, essa democracía que quer o Gover~ 
no; a união fisioló_gica nos cargos, de todos os homens que são do partido do 
Governo; divisão"'ideoJógica da Oposição, a criação, de forma maC.uiavélíca, 
do voto distrital, com o objetivo primeiro de diminuir a força dos grandes 
centros e com o objetivo segundo de criados d!vei-so~ partidos de oposição, ao 
invés de eles se somar~· m, terem que se dividir no vofo distrital, e se manterem 
no poder por mais 2 -anos. 

Essa é a fórmula ·o Sr. Golbery do Couto e SilVa) que eu lamento que ai .. 
guns arenistas estejam aqui dando cobertura para ela. 

O SR. ALOY:SIO CHAVES- Sr. Presidente, peço a palavra por uma 
- ' -•- ~ questao ae oraew: - - - - -- --------

0 SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a_ palavra ao nobre 
Senador Aloysio· Chaves. -

O SR. ALOYS!O CHAVES- Não dispenoando.o IJ.egimento .lclw'um 
do Congresso Nacional, o ar't. n9 212 do Regimento do Senado Fedet:aL.' que 
declara: 1 

.. Aft. 212. O Presidente prefixará dia, hora e Ordem do Dia 
para a sessão extraordinária, dando~os a_ -conhecer, previamente, ao 
Senado~ em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, sendo, no 
último caso, os Senadores avisados, tambérn, por comunicação tele~ 
gráfica ou por telefone." 

O SR. JOSÊ COSTA - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra o nobre Depu
tado José Costa, pela ordem. 

O SR. JOSÉ COSTA- Sr. Presidente, o artigo 151, do Regimento Co
mum, diz: 

"Nos casos omissos a este Regimento, aplicar-se-ào as dispo;. 
sições do Regimento do Senado, e se este <linda for omisso, as do da 
Câmara dos Deputados." 

O Art. 236 do Regimento do Senado, permite que, quando a matéria não 
é daquelas que por sua relevância estão enumeradâ5 casuisticamente, nos de
mais artigos~ o requeri111ento pode ser oral. 

Requeiro a V. Ex•, inclusive para atender ao eminente Senador, que seja 
lido o requerimento do eminente Senador Marcos Freire, com o amparo do 
art. 236, do Regimento do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra o nobre Depu-
tado... • 

O SR. JA!RO MAGALHÃES -Sr. Presidente, parece que é notória a 
falta de quorum e peço a V. Ex• que constate, confira, a -inexistência de quo
rum, encerrando, de plano, os nossos trabalhos. 

Sr. Presidente, não havendo quorum, nada mais na Comissão é válido, 
sequer a sua convocação extraordinária. 

O SR. JOSÊ COSTA- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex• de acordo com 
o art. 251 do Regimento Comum e 236 do Regimento do Senado, seja feita a 

__ leitura do requerimento do Senador Marcos Freire de que V. Ex• deu conhe
cimento ao Plenário: 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Solicito ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura. 

É lido o seguinte requerimento 

Exm9 Sr. Pr.esidente da ~omissão.,M:Ist8:~0- ' " 
Marcos Freire, Senador, mfra-assmado, vem requerer ouvido o PleD, 

sejam convidados para prestarem depoimentos sobre a Mensagem nv 103/79-
CN, personalidades da vida pública brasileira que. a exemplo de Leonel Brí~ 
zela, I vete Vargas, Magalhães Pinto) Luís Inâcio da Silva e Luiz Carlos Pres
tes, estão publicamente empenhados na- criação de novos partidos políticos. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1979. 
(a) Marcos Freire, 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Congressistas: 
A partir de amanhã começa a coàer o prazo para a apresentação de 

emendas ao projeto do Executivo, prazo esse que terminará no próximo dia 
31 do corrente mês. _ 

A Mesa, ~~tes de encerrar a s$o, deseja dizer aos Srs. Congressistas 
presentes que o Regimento efetivamente não regula de forma exaustiva os 

V. Ex•, conforme já anunciou, convb.ca para amanhã, na hora em que trabalhos desta Comissão Mista. Frente às omissões regimentais, os Srs. Se
também indicou a séssão extraordinária do Çongresso Nacional, que sÓbre a nadares e Deputados sabem perfeitament~ que a: Mesa tem tomado as delibe
mesa hã um requeriryento que vai ser apreciado e que deve indicar o objeto rações. Esse será o critério adotado por esta Presidência, em obediência estri
preciso da convocação, dando ciência primeiro à Comissão do inteiro teor ta às normas regimentais, sempre que houver, e com imparcialiQade, de for
desse requerimento. ma que possamos assegurar um debate democrático, nesses próximos 40 'dias. 

Sem a observância dessa norma regimental, \iUe não é só obSérvância de ' através deste órgão. Assim, a Mesa pretende se comportar, sensível às recla
uma norma legal, mas também de uma norma ética, eu, que ouvi hoje nesta mações e questões de ordem, de todos os Srs. Senadores e Deputados, e es
sessão tantas vezes o MDB falar em ética, afirmo que hã pessoas que não pre- perando, tambêm,-contar com a colaboração de todos para que se possa reali
cisam de receber esse tipo de conselho. Se quisêssemos um conselho, Sr. Presi- zar, aqui, um debate disciplinado, porque para que haja um debate democrá
dente, eu usaria a expressão de_Buffon para dizer que um conselho é como um tico, ele carece de ser disciplinado. Essa disciplina tem que ser assegurada 
sol de inverno, ilumina mas rfão aquece. E neste caso, o conselho do MDB, pela Mesa e V. Ex•s sabem disso. Não será com manifestações emocionadas e 
nem ilumina e é inóquo. De Sorte que eu declaro a V. Ex•, com todo o respei- apaixonadas que nós con~"C'gulrenro:) c:.ssc: vbjetivo, por isso, fundamentado na 
to que lhe tenho e aos meus eminentes_·_çolegas desta Comissão, que a Maioria experiência da maióri'a dos Srs. Senadores e_ Deputados que foram designados 
se reserva o direito de tomar tam,bêrr(fi sua decisão. por suas respectivas lideranças, para cumprir essa tarefa gigantesca, eu acrC-

O SR. TIDEI DE LIMA _ Sr. Presidente, pela ordem. dito, a Presidência acredita, que possamos realizar um bom trabalho. 
Portanto, tendo em vista o requerimento que acaba de ser lido, e até mes

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra, pela ordem, o mo para que os debates que reputamos salutares, possam desenvolver-se nes-
nobre Deputado Tidei de Lima. te órgão do Congresso Nacional, encerro a presente reunião e convoco uma 

O SR. TIDEI DE LIMA- Sr. Presidente, em vista do esvaziamento do 
plenário e sem o número regimental, sem quorum, solicito aqui, o encerra
mento da sessão._ 

próxima sessão extraordinária, para amanhã às 16 horas. 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reuni~o às 20 horas e 50 minutos.) 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -='icLS) 

(9 mempros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvldio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

'~,..;-, 

'tiWI'ares 

1. lenoirVargqs 
Z. Helvldio Nu~s 
3, Jessé Freire 
4. Moacyr Dallo 
S. Henrique de Lc Rocque 
6. Aloysio Choves 

Suplentes 

1, Jutohy MaQolhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchiles 
4. Benedito Cónelos 
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1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 

L Paulo Bro;sard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 

Maio de 1980 

1. Marcos Freire 
2·. Mavro Beneviclas 
3. leite Chaves 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 6. Tancredo Neves 
local: Sala "Cióv"1s Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME} 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Melto 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1 , Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan R~cha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 67S 

Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Anexo "B"- Sola ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

! , (5 membros) ., 
COMPOSIÇÃO 

Prasidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

>~tulores Supltmtes 

1. Tono Outro 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendl$; Canele 3. José Sorney 

1. Dirceu Cerdoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assisttnte: Maria- Thereza Magalhães M.otto - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiro;, às 12:00 horcu 
Local: Sala "C!Mis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÂÍ:l DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

.... _fi' 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2<'~-Vice·Presidente: Lomonto Júnior 

Titulares 

1. T :rso Outra 
2. L0rnordino Viana 
3. Saldanha Cerzi 
4. lomonto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Varq!lS 

9. José SarneY_.~:~ 

~-·~li. Suplentes 

}. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. :,J-ienrique-de' la Rocuque, 
4.--José Guiomord 
5. luiz. CaVOlCante 
6. 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto JUnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvon Rocha 1. José R:icha 
2. Henriqul!l Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quiritas·feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais' 621 e 716 

' t.1 
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CS$1 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice..Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolome 1. Raimvndo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaro 3. José Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha limo 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quart(ls·feiras, às 9:30 horas 
local: Sola ~'Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramois 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice~Presidente: Humberto U.<"er.a 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique d.e lo Rd'c:que 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Sil..,a 

Supl,entes 

1. Affonso camorgo 
,2. Pedro Pedrossian 
3. Ader_bol JOrema 
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1. Orestes Quércia 
Suplentes 

L Evondro Carreira 
Titulares 

2. Humberto Lucena 2. Evelcisio Vieira 
3. lazaro Barboza 

1, B&nedito Ferreira 1. Passos Pôrto 
Assistente: leilo leivos Forro Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
Reuniões: Quintos·feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62Te 716 4. AffonsoCamargo 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evandro Ca1"1"eira 1. leite Chaves 
2. lcizaro Barbozo 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reunióes: T erças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Sábado 10 1527 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporórias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Locaf: Anexo II -Térreo~ 
T elefane: 225-850.5 - Ra.mal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Na cio· 
o ai 
2) Comiss3es Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Co-missões Especiais e de lnquérito,~c 
4) Comissão Misto do Projeto dc Lei Orçamentâria (art. 90 do 
Regimento Camum) 

Assistentes de Comissõcs: HaroldÓ Porcira FMnandcs - Ra· 
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes 
de Só - Ramal 310- Helena lsnard Accauhy Serres dos 
Santos- Ramal314; Elizabcth Gil Barbosa Vianna- Ramal 
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE c.e.c. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SERGIO 

RUYBARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 CARLOS 10,00 
RUYBARBOSA 

C.D.F. 
Ramais-621 e 716 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.C.J. Ramal-623 
DANIEL 

RUYBARBOSA 
10,00 10,30 c.s. 

Ramais-621 e716 !!DA 

RUYBARBOSA 
C. A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.l.S. LEI LA 
ANEXO "8" 

Ramal-623 

1Q,3o C.E. 
Ramais-621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C.R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUYBARBOSA 
C.R.E. Ramais-621 e 716 CÂNDIDO 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" 
Ramal- 484 

CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 045 TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1980 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 58• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1980 

I.l -ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes mçtérias: 

-Projeto de Resolução n• 16/80, que altera a redação do art. 405 do 
Regulamento Administrativo--ao Senado Federal, aprovado pela Reso
lução n• 58, de 1972, e alterado pela Resolução n• 30, de 1978, e dã outras 
providências. 

-Mensagem n• 123/78 (n• 209/78, na origem), do Senhor Presidente 
da República, solicitando autorização do Senado Federal, seja autorizada 
a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuârio da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à empresa Agropecuâria 
Porto Alegre S.A. · 

-Emenda n• l, de Plenãrio, ao Projeto de Lei do Senado n• 214/79, 
que cria e transforma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal e 
dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 11/78 (n• 2229-B/76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o estAgio ocupacional para o menor carenci:ldo. 

-Ofício n• S-10/80 (n• 22-P/MC, na origem), do Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encam'inhando ao Senado Federal cópia do a
córdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso 
Extraordinário n9 91.947-3, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei 
n• 6.333, de 21 de outubro de 1970, do antigo Estado do Rio de Janeiro. 

-Projeto de Lei do Senado n9 39/80, que altera a Lei dos Registres 
Públicos. 

-Projeto de Lei do Senado n9 150/78, que acrescenta parãgrafo ao 
artigo 99 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado n• 60/80, que fixa as eleições municipais 
no dia 15 de dezembro dç. 1980, suspendendo a eficácia de dispositivos da 
legislação eleitoral vigente, e dã outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n94lj8Q..DF, que fixa os valores de retri
buição de empregos que integram as categorias funcionais de Assistente 
Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano 
de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, instituído 
pela Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dã outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 109/78, que assegura ao empregado 
doméstico o direito ao recebimento da gratificação de Natal instituída 
pela Lei n• 4.090, de I 3 de julho de I 962. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Considerações sobre o momen
to sócio-político-ecOnômico do País. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Simpósio sobre a "Província 
Mineral da Serra dQs__Qu_gtjãs", em realização no Clube de Engenharia da 

.cidade do Rio de Janeiro. Seminãrio sobre energia e fontes energéticas al
ternativas do Estado do Parâ, em realização na cidade de Belém-PA. 

SENADOR TEOT0NIO VILELA- Relato de ocorrências policiais 
verificadas ontem, na cidade de São Bernardo-SP, que culminaram com a 
prisão de líder sindical dos metalúrgicos. 

SENADOR MUR!LO BADARO, pela Liderança- Reparo ao dis
curso pronunciado pelo Sr. Evelâsio Vieira, na presente sessão. Comen
tários ao pronUnciamento do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR TEOT0Nto VILELA, em explicação pessoal- Obser
vações sobre a conotação dada ao seu pronunciamento pelo Senador Mu~ 
rilo Badaró. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 89/80, de autoria do Sr. Senador A
derbal Jurerna, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 e 
8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

-Projeto de Lei do Senàdo n• 90/80, de autoria do Sr. Senador 
1 Humberto Lucena, que altera a redação do art. 29 da Lei n9 5,889, de 8 de 
junho de 1973. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n•·249/79, de autoria do Sr. Senador A

loysio Chaves, ~pecificando as hipóteses em que as decisões, nos dissídios 
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho, tratando 
do exercício do direito de greve, e dando outras providências. Discussão 
encerrada, após usarem da palavra os Srs. Marcos Freire, Humberto Lu
cena, Dirceu Cardoso e Henrique de La Rocque, voltando às comissões 
competentes em virtude do recebimento de emendas em plenário. 

- ~equerimento n9 130/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 2f80, de sua autoria, que dis
põe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino 
superior. Votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra no en
caminhamento de sua votação o Sr. Mauro Benevides. 

-Requerimento n• 125/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado 
n• 188/78, do Senador Orestes Quêrcia, que acrescenta e modifica a re
dação de dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966; e n• 319, 
de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao empregado utilizar a 
conta vinculada ao. nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 
8• da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n' 5.107/66. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n•. 209/75, de autoria do Sr. Senador O
restes Quércia, alterando a Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que Hes
tabelece normas para a concessão de urgência judiciária aos necessita
dos". Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 221/77, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalizaç~o das entidades paraestatais 
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vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dã outras providências. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 326/79; de autoria da Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil 
(Lei n• 3.07!, de I• de janeiro de 1916). Votação adiada oor falta de quo
rum. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 
1979 (n• 3.316/77, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Aprovado, em segundo 
turno. A Câmara dos Deputados. - -

- Projeto de Lei da Câmara n• 81/79-(n• 363/79, na Casa de oligem), 
restabelecendo direito de servidores públicos, no caso que especifida. Dis
cussão sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento n9 
139/80, solicitando o adiamento da discussão para exame da Com'issão de 
ConstituiÇão e Justiça. ·· · · · --

-Parecer n9 1.238/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocação compulsória do Governador do 
Distrito Federal para prestar esclarecimeritos sObre sua administração ao 
Plenãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n• 4/75, do Senador Ita
mar Franco. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do 
Requerimento n9 140/80, solicitando adiamento da diScussão para reexa
me da Comissão de Constituição e Justiça. 

-Projeto de Lei do Senado n• 172/74, de·autoria do Sr. Senador 
Heitor Dias, que autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os terrenos 
dos aglomerados de pala fitas que integram a .. Região dos Alagados", na 
Cidade de Salvador- BA. Aprovado, em segundo turno, após usarem da 
palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Lomanto Júnior. A Comissão de Re~ 
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 299/77, de autoria do Sr. Senador Lã
zaro Barbpza, que dã nova redação ao art. 246 do Decreto-lei n~' 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Aprovado, em segundo turno. À 
Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 209/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Mont_oro, que elimina o prazo para candidatura a cargo eletivo, 
no caso de desftliação de um partido e filiação a outro. Aprov2rlo, em se
gundo turno. À COmissão de Redaçào. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 316/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson CarneirO, que introduz alterações no teXto da Lei n9 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de auto~ 
ridade. Aprovado, em segundo turno. À Comissão de Redação. 

-PrOJeto de Lei do Senado n• 320/79, de autoria do Sr. Senador Lei
te Chaves, que acrescenta um § 3• ao art. 1' da Lei n• 1.533, de 31 de de
zembro de 1951. Aprovado, em segundo turno. A Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 17/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dá nova redação ao art. 62 da Lei n9 5.682, de 21 
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Declarado prejudi
cado, após usar da palavra o Sr .. Humberto Lucena. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA. como Líder- Ratificando concei
-tuação emitida por S. Ex•, em discurso pronunciado no Expediente da 
presente sessão, a propósito de reparos feitos ao mesmo pelo Sr. Murilo 
Badaró. 

SENA DO R LO MANTO J UN fOR, como Líder - Considerações re
lativas ao discurso de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Exame e avaliação do de
senvolvimento_ da política externa brasileirP 

SENADOR DIRCEU CARDOSO ---' Atuação e realizações do Se
nador Álexandre Costa à frente da l •-Secretaria do Senado Federal. Sau
dação ao Presidente Luiz Viana ao" ensejO de seu regresso ao País. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Posse do Cônego Francisco 
Sadoc de Araújo na Academia Cearense de Letras. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. Encerramento. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÚES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 7-5-80. 
-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 9-5-80. 

3- RETIFICAÇÚES 

-Ata da 46• Sessão, realizada em 28-4-80. 

4- REPUBLICAÇÃO 

-Trecho da Ata da 49• Sessão, realizada em 30-4-80. 

5-ATAS DE COMISSÚES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE--LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSúES PERMANENTES 

ATA DA 58• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRES!Df:NCIA DO SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA 
E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACKA7J:yg PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Gabriel Her
mes - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Helvídio Nunes -
Mauro Benevides - Cunha Lima - Aderbal Jurema - Marcos Freire -
Nilo Coelho- João Lúcio- Teotônio Vilela- Louriva1 Baptista- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior~ Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Murilo 
Badaró- Lázaro Barboza- Valdon Varjão- Affonso Camargo- Leite 
Chaves - Evelásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 264 E 265, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 16, de 1980, que ualtera a re
dação do art. 405 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprol'~do pela Resolução n9 58, de 1972 e alterado pela Resolução n~' 
30, de 1978, e dá outras providências". 

PARECER N• 264, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Projeto de Resolução sob exame de iniciativa da Comissão Diretora, 
visa a modificar o art. 405 do Regulamento Administrativo do Senado Fe-
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deral, aprovado pela Resolução n'? 58, de 1972 e alterado pela· Resolução n9 
30, de 1978, no sentido de incluír no regime jurídico dos servidores desta Casa 
as ' 4ri0rmas insertas na Lei n9 6.732, de 1979, e nos Decretos-leis n9s 1.709 e 
1.746, ambos de 1979. 

O Decreto-lei n'? 1.445, de I 3 de fevereiro de 1976, que institui as Gratifi
cações de Representação e de Atividade, prescrevia, igualmente, proibic;;:ão re
lativa à incorporação das referidas gratificações aos piOveritos di inativiàade 
dos servidores civis-do Poder Executivo, erri razão do Que, o Senado Federal, 
em estrita observância às normas contidas nos artigos 98 e 108,_§ I" da Consti
tuição, que estabeleceram o princípio da paridade retributiva e identidade de 
classificação de cargos, nas áreas administrativas dós Tfês Poderes, adotou as 
medidas legais pertinentes, as quais estão materializadas na Lei n.., 6.323, de 
1976. 

Todavia, os Decretos-leis n9s 1.709 e 1.746, -de 197ii, adotando noVrl"!irlha 
de entendimento do Poder Executivo, prescreveu a incÕfporação das Gratifi
cações de Representação e de Atividade aos proventos da inatividade, fazen
do, assim, imperativa a adoção, pelo Senado Federal, das medidas postuladas 
no presente Projeto dC: -Resolução, Objetivando dar cumprimento ao princípio 
constitucional da paridade. 

O projeto nada cria, nem inova; apenas estende aos servidores do Senado 
Federal, prerrogativas jã deferidas ao pessoal civil da União. 

Assim, inexistindo razões que o possam obstaculizar, do ponto de vista 
jurídico-constitucional e Coris-fderando a absoluta e itli::iiscutível conveniência 
das medidas preconizãdas, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Presi
dente - Bernardino Viana, Relator- Nelson Carneiro - Tancredo Neves
Aloysio Chaves - Helvídio Nunes - Raimundo Parente - Almir Pinto -
l\1oacyr Dalla - Murilo Badaró - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 265, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mendes Canale 

O Projeto de Resolução sobre o qual somos chamados a opinar é de au
toria da douta Comissão Diretora e "altera a redação do art. 405 do Regula
mento Administrativo do_Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 30, de 
1978, e dá outras providências''. 

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria sob os as
pectos dejuridicidade e constitucionalidade, opinou pela sua tramitação nor
mal. 

A matéri:i regulamenta, no regime jurídico da aposentadoria do servi
dor, as vantagens da gratificação de função, da gratificação de atividade e da 
diferença entre o vencimerito do cargo do Grupo~Direção e Assessoramento 
Superiores e o do cargo efetivo, conforme as normas insertas na Lei nç. 
6.732/79 e nos Decretos-leis n•s 1.709 e 1.746, de 1979. 

Visando esclarecer a apresentação do projeto, a douta Comissão Direto
ra justifica: 

.. 0 Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, ao instituir 
as Gratificações de Representação e de Atividade, prescreveu a 
proibição de sua incorporação aos proventos de inatividade dos ser
vidores públicos civis do Poder Executivo. O Senado Federal obe
diente ao princípio da paridade retributíva e identidade de classifi
cação de cargos nas áreas administrativas dos Três Poderes, deter
minada pelos arts. 98 e 108, § 19 da Constituição, apresentou projeto 
de lei, no mesmo sentido, o qual se transformou na Lei n'? 6.323,_ de 
1976. Posteriormente, o Poder Executivo, com os Decretos n9s 
1.709, de 1979, e 1.746, de 1979, resolveu adotar novo procedimento 
relativamente a essas Gratificações, prescftVCndo a sua incorpo
ração aos proventos de inativídade, nas condições que indica." 

A Comissão Diretora ressalta ainda: 

"Como se observa, as providências ora asseguradas ao pessoal 
do Poder Executivo deverão.estender-se, por força das normas cons
titucionais que vincularam os planos de pagamentos dos funcio
nários de toda a administração federal, aos servidores do Poder Le
gislativo, mediante instrumentos legais específicos e apropriados à 
economia interna de cada uma de suas Casas." 

Ante o exposto, considerando acertada e oportuna a medida, somos pe!a 
aprovação do presente Projeto de Resolução. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1980.- Cunha Lima, Presidente
Mendes Canale, Relator - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- l\1auro 
Benevides- Affonso Camargo -José Guiomard- Jorge Kalume- Salda
nha Derzi. 

PARECERES N•S 266, 267 E 268, DE 1980 

PARECER N• 266, DE !980 

Da Comissão de Legislação Social. SObre a Mensagem n.., 123, de 
1978 (n9 209, de 2S-6-78, na ·origem), do Senhor Presidente da Re
pública, solicitando autoriza_ção do Se[!ado Federal, seja autorizada a 
alienação de terras públicas no Distrito Agropecuário da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à empresa Agrope
cuária Porto Alegre S/ A. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n• !23, de 1978, o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado Federal, nos termos do art. 171, § únicq) da Constituição, 
proposta do Senhor Ministro de Estado do Interior) para que seja autorizada 
a alienação de terras públicas 'no Distrito Agfopecuârio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, à empresa Agropecuária Porto Ale
gre S.A., objetivando a implantação de projetas, devidamente aprovados, em 
ãreas superiores a 3.000 (três mil) hectares. 

2. A Mensagem .do Senhor Ministrq de Estado do Interíor esclarece 
que .. o Decreto-lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, no seu Capítulo I, no 
art. !9, diz que a .. Zona Franca de Manaus é UID~ ãrea de livre comércio de 
importação e exportação e de incentivos fisCais especiais, estabelecida com a 
finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial. comercial e 
agro pecuário dotado de condições econômicãs que permitam seu desenvolvi
mento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, 
os centros consumidores de seus produtos". 

3. O mesmo documento informa que o projeto da Agropecuãria Porto 
Alegre S.A., foi aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA; 
conforme Resolução n? lJ9f76, prevendo a emp~esa produção de carne 
bovina (1350 animaisjano) em projeto de bovinocultura de corte, que encon
tra mercado garantido a nível da cidade de Manaus, onde se prevê, para 1980, 
uma demanda de 20.451 toneladas contra uma oferta de 9.600 toneladas. O 
empreendimento gerará setenta e seis empregos permanentes, com o investi
mento total de Cr$ 48.602.000,00, em uma área de 15.000 hectares. 

4. A alienação serã processada sob a forma de promessa de compra e 
venda, com cláusula resolutiva que condicona a lavratura de Escritura de 
Compra e Venda da área ao fiel cumprimento do cronograma físico
fina.nceiro de execução do projeto. 

5. O documento que instrui a matéria esclarece que foram obedecidas 
todas as exigências estabelecidas no Regulamento para Alienação de Terras 
no Distrito Agropecuãrio da SUFRAMA, aprovado pelo seu Conselho de 
Administração, através da Resolução n' 27 (75, de l de agosto de !975, e ho
mologado pela competente Secretaria de Estado, bem assim tive o prévio as
sentimento do COnselho de Segurança Nacional, conforme o Aviso n9 
094(17, de 26 de setembro de !977, tendo em vista o Decreto-lei n' !.!64, de 
l• de abril de 1971 (art. 89, da Constituição) . 

6. Effi atendimento às exigências do art. 407 do Regimento Interno, te~ 
mos a informar que foram anexados os seguintes elementos e dados princi
pais: 

a) Planta e descrição minuciosa das terras objeto da transação, 
esclarecimentos sobre o destino que se lhes pretende dar e razões justi
ficativas do ato: 

I. Planta (Anexo II) 
2. Descrição das terras objeto da transação 
2.1 Posição geográfica e limites: 
Frente (Oeste, Mí. M2)- Uma linha quebrada de !0.500 me· 

tros, paralela à Rodovia BR-174 e a I 00 metros de distância de seu 
eixo, pela margem direita, com início no séu Km 80 e término no 
Km 90,5. 

Lado Direito (Norte, M2, M3)- Uma linha reta de 16.600 me· 
tros seguindo o azimute de 110"41', com início a 100 metros do eixo 
da Rodovia BR-174, à altura do Km 90,5, pela margem direita, limi
tando com terras da Monterosa S.A. e da SUFRAMA. 

Fundos (Leste. M3, M4)- Uma linha reta de 8.000 metros se· 
guindo o azimute de 1889 41', limitando com terras da SUFRAMA. 

Lado Esquerdo (Sul, M4, MI)- Uma linha reta de !4.900 me
tros seguindo o azimute de 2799 41', limitando com terras da SU
FRAMA e de N ahor Oscar Castellani, terminando a 100 metros do 
eixo da Rodovia BR-174, no Km 80 pela margem direita. O períme
tro total é de 50.000 metros. 

A área é de 15.000 hectares. 
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3. Documentação da área 
a) Legalmente amparado pelo art. 25 da Lei n9 89, de 31 de ja

neiro de 1959, o Governo do Estado do Amazonas fez a doação das 
duas glebas à SUFRAMA sob forma da Lei n• 878, de 25 de se
tembro de 1969. (Anexo III) 

b) O Título de Doação datado de l• de dezembro de 1970, foi 
registrado às fls. 205 do Livro n' 3-E do Cartório do 3• Oficio do 
Registro de Imóveis e Protestos de Letras, sob o n9 40/5. (Anexo 
Ill) 

c) A ãrea serã alienada conforme Escritura de Promessa de 
Compra e Venda (Anexo IV), mediante autorização através da Re
solução n• 139/76, do Conselho de Administração da SUFRAMA. 
(Anexo V) 

4. Esclarecimentos sobre o destino que se pretende dar às terras: 
No anexo VI encontra-se o resumo do projeto que serâ implan

tado na __ âr~ a ser alienada. 
5. Razões justificativas do ato de alienação: 

"O ll Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), no 
seu Capítulo V~ quando trata da ocupação produtiva da Ama
zônia e do Centro-Oeste, enfatiza a conclusão do Distrito In
dustrial da Zona Franca de Manaus e a execução-de seu Distri
to Agropecuário. 

O Plano de Governo do Estado (1975-1979) indica a subs
tituição de importações como s~ndo de g~an_de _importância 
para minimizar os efeitOs negativos da balança de pagamentos 
do Estado. Objetiva, ainda, a integração interna do setor pri
máuo da economia, pela produção interna de produtos agríco
las e abertura de novas oportunidades econômicas para o pro
dutor ruraL 

A politica nacional tem como uma de sua.s diretrizes o 
combate à inflação através, principalmente, do abaixamento 
dos preços dos produtos agrícolas. Esta çiirettiz. se_ faz presente 
no Estado através da prioridade que vçm sendo dada as Cen
trais de Abastecimento do Amazonas S.A., já implantada, ins
trumento capaz de estimular a produção agrícola pe!a dimi
nuição das dificuldades de comercialização. 

O Distrito Agropecuário enquadra-se nas diretrizes do II 
Plano Nacional de Desenvolvimento e, por decorrência do Pla
no de Desenvolvimento do Estado do Amazonas e do Progra
ma Integrado de abastecimento de Manaus. 

Por outro lado, a demanda da ãrea para implantação de 
projetas agropecuãrios de comprovada viabilidade é crescente, 
e o D.A. da SUFRAMA por suas vantagens locacionais 
coloca-se em primeiro lugar. 

Em síntese, o D.A. da SUFRAMA será uma fonte de 
matérias-primas racionais a baixo preço para a indústria, se 
constituirá numa fonte de combate à inflação e de expansão das 
exportações. bem como gerará empregos abrandando os efeitos 
da migração sobre Manaus. Haverá uma melhoria tecnológica 
relativa, com fixação do homem à terra, melhoria do sistema de 
comercialização e participação ativa do produtor no processo 
de desenvolvimento. 

O projeto do requerente foi aprovado pelo Conselho de 
Administração da SUFRAMA, conforme Resolução n• 139 j76 
(Anexo V)." 

b) Nome e nacionalidade da pessoa física ou jurídica compradora, 
capacidade de exploração e idoneidade profissional. 

Agropecuária Porto Alegre S.A., estabelecida em Manaus, Es
tado do Amazonas, à Avenida Sete de Setembro, n9 815, C.G.C. n9 
04433348/0001-23. 

c) Planta e descri tão de outras terras que o adquirente possua; 
com especificações da respectiva área de utilização. 

O requerente não possui outras terras.- (Ahexo IV) 
d) Parecer do órgão competente, nos estados, sobre as condições 

econômicas, ecológicas e climáticas da área objeto de alienação ou 
concessão, bem como de sua posição em face dos transportes dos cen
tros consumidores. 

O parecer técnico sobre a área encontra-se no Anexo VII. 
e) Esclarecimentos sobre a existência, na área cuja alienação se 

pretenda: 
1. De posseiros: 
Inexistem ocupações de posseiros na área. 

2. De silvícolas: 
Não existem aldeamentos silvícolas na área objeto do pedido." 

7. Ante o exposto, tendo em vista terem sido cumpridas as exigências 
legais, concluimos por apresentar a competente autorização, na forma do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE l98C 

Autoriza a alienação de terras de propriedade da SUFRAMA
Superintendência da Zona Franca de Manaus - à empresa Agrope
cuária Porto Alegre S.A. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Superintendência da Zona Franca de Manaus --SOFRA

MA, autorizada a alienar uma área de terras de 15.000 ha (quinze mil hecta
res) de sua propriedade, localizada no Disrrito Agropecuário de Manaus, ad
quirida por doação do Governo do Estado do Amazonas, nos termos da Lei 
n' 878, de 25 de setembro de 1969, à empresa Agropecuária Porto Alegre 
S.A., estabelecida na cidade deManaus- AM, para a implantação de proje
to agropecuârio, tendo a seguinte posição geográfica e límítes: 

NORTE (Oeste -M l -M2) uma linha quebrada de 10.500 metros, para
lela à Rodovia BR-174 e a JOO m~tros de distância de seu eixo, pela margem 
direita, com início no seu Km 80 e término-no Km 90,5; LADO DIREITO
(Norte -M2 -M3)- uma linha reta de 18.600 metros seguindo o azimute de 
110v 41 ',com início-a 100 metros do ei>;o da Rodovia BR-174, à altura do Krfl 
90,5 pela margem direita, limitando com terras da Monterosa Sf A e da SU
FRAMA; FUNDOS- (Este -M3 -M4)- uma linha reta de 8.000 metros se
guindo o azimute do 188• 41', Umitando com terras da SUFRAMA; LADO 
ESQUERDO- (Sul-M4 -Ml)- u,ma linha reta de 14.900 metros seguindo 
o azimute de 179• 41', limitando com terras da SUFRAMA e de Nahor 
Oscar Castellani, terminando a ·wo- metros do eixo da Rodovia BR-174, no 
Km 80 pela margem direita, corri o perímetro total é de 50.000 metros, 

Art. 2"' A operação de aHenação a que se refere o artigo anterior será e
fetuada sob a forma de promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva 
que condiciona a IaVratura· da escritura de compra e venda da ãrea ao fiei 
cumprimento da execução do projeto aprovado pela Resolução n'i' 139/76 do 
Conselho de Administração da SUFRAMA, obedecidas as exigências estabe
lecidas no Regulamento para Alienação de Terras no Distrito Agropecuãrio 
da SUFRAMA (Resolução o• 27/75, de l de agosto de 1975) e as disposições 
do Código Florestal. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1978- Orestes Quércia, Vice

Presidente, no exercício da Presidência - Lenoir Vargas, Relator - Roy 
Santos - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho. 

PARECERES N•s 267 E 268 DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 25, de 1980, da Comissão deLe
gislação Social, que uautoriza a alienação de terras de propriedade da 
SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus- à em
presa Agropecuária Porto Alegre S/ A. 

PARECER N• 267, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente. 
Vem ao exame dest'a Comiss~o Projeto de Resolução da Comiss_ão de 

Legislação Social que "autoriza a alienação de terras de propriedade da SU
FRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus - à empresa 
Agropecuária Porto Alegre. S/ A, num total de 15.000 hectares." 

O Projeto resulta da Mensagem do Senhor Presidente da República, sub
metendo ao Senado Federal, nos termos do arl. 171, §único, da Constituição, 
proposta do Senhor Minist!O de'Estado do Interior, para que seja autorizada 
a alienação acima referída, obJetivando a implantação de projetes, devida
menti a·provã.dos,' em áreaS- superiores a 3.000 hectares 

A alienação será processada.sob a forma de promessa de compra e ven
da, com clãusula resolutiva, que condiciona a lavratura da escritura de com
pra e venda da área ao fiel cumprimento do cronograma físico-financeiro de 
execução do· projeto. 

A Comissão de Legislação Social ao examinar a matéria esclarece que fo
ram anexados os documentos necessários, em atendimento às exigências do 
Regimento Interno (art. 407). 

A posição geográfica e os limites são os constantes do art. 19 do Projeto 
de Resolução. A área global, atualmente de propriedade da SUFRAMA, foi 
doada pelo Governo do Estado do Amazonas sob a forma da Lei nv 878, de 
25 de setembro de 1969 (Ane<o lll). O título de doação, datado de 1• de de-
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zembro de 1970, foi registrado às f1s. 205 do Livro n'? 3E do Cartório do 3"' 
Ofício do Registro de Imóveis e_ Protestos de Letras, sob o n"' 4 075. 

A matéria foi amplamente examinada pela Comissão-de Legislação So
cial, que opinou pela sua aprovação, na forma do presente Projeto de Reso
lução, que será detidamente estudado, quanto ao mérito, pela Comissão de 
Agricultura. 

Foram atendidas, no caso, ·as exigências- conStitucionais e regimentais 
(art. 171, § único da Constituição; arts. 407, 4à8 e 409, § único, do Regimento 
Interno). _ . _ _ _ 

Ante o exposto, esta Comissão opina pela nofffial tramitação do presen
te Projeto de Resolução, uma vez que constitueiorial e jurídica: 

Sala das Comissões, 5 de março de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Raimundo Parente, Relator- Bernardino Viana- Aderbal Jure
ma - Leite Chaves, vencido de acordo com o voto em separado - Murilo 
Badaró- Moacyr Dalla- Franco Montoro, vencido acompanha voto do Se
nador Leite Chaves --Cunha Lima, vencido com voto separado do Senador 
Leite Chaves. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR LEITE CHAVES. 
NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. sobre as 
Mensagens n's 122, 123, 124,125.126 e 127, de 1978, do Senhor Pre
sidente da República. submetendo à deliberação do Senado "autori
zações para alienar terras públicas no Distrito Agro pecuário da Supe
rintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) às firmas que 
especifica". 

Este voto em separado é comum a todas mensagens acima por versarem 
matêria da mesma natureza. sujeitas a um ponto também comum de impug
nação. 

Através delas o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado 
proposição nos termos dO- artigo 171 da Constituição para que seja autoriza
da a venda a empresas particulares de áreas superiores ao permissivo legal 
pertencentes à Superintendência da Zona Franca de -Manaus. 

Englobadamente esses atos somam a área de 70.920 ha e se situam a 
uma distancia de aproximadamente 150 Km de Ma naus_. cortada recentemen
te por estradas rodoviárias. 

As firmas contempladas são as seguintes: 
Matei Agro-Pecuária S/ A 10.000 ha. 
Monterosa S/ A ........................... ______ ... 15.000 ba. 
Oriente Agropecuária S/ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.920 ha. 
Agropecuária Paula Ataide 
Ltda. . ....................... ··------···""··-·---·-· 1.000 ha. 
Agropecuária Porto Alegre . ··············~~--~~~~·~······· 

S(A . ..................... ·-~ ... -.................. ... . 15.000 ha 
Total .... .... .................... .... ............ 70.920 ha. 

Todas são firmas relativamente novas, constituídas poucos meses antes 
da aquisição dos imóveis e integradas na maior part'e-dis vezes de pais, filhos 
e parentes que se confessam sem experiêqcia alguma para o ramo agro
pecuário mas que se obrigal-iã~ a contrat_ar pessoa entendida no assunto para 
dar início a essas atividades agropastorfs. 

A Matei, por exemplo, contemplada com 10.000 ha, foi constitui da em 
8-1-76 e jã erii 10~8-76 firmava o- compromisso de aquisição da área. 

O seu capital de Cr$ 3.000.000,00 estava integralizado em apenas CrS 
300.000,00. Na escritura de compromisso, entretanto, ficou~lhe assegurado 
que a área adquirida, na base de Cr$ 300.000,00 o tot~l, para pagamento em 
lO anos, em prestações de Cr$ 30.000,00, seria financiada no Banco da Ama
zonia pelo valor de Cr$ 4.330.000,00. 

E de fato,jâ 8 dias após o registro, seja a 20 de agosto de 1976, a firma le
vantou no Banco Oficial acima referido a quantia de Cr$ 2.864.290,00, atra
vés da Cédula Rural Pignoratlcia e Hipotecária n• FIA 76/93, registrada sob 
n• 52, ficha I, do livro 3. 

Corno se sabe, a venda somente se perfectiliza após aprovação do Sena
do, já que de acordo com o ·mal'fdamento constitucional nenhuma área supe
rior a 3 milha pode ser alienada pelo poder público sem esse consentimento. 

Em sua justificativa ao Presidente da República, o Ministro Mauricio 
Rangel Reis deu como uma das razões para a venda o fato de a empresa vir a 
contratar em caráter permanente_l7 empregados, fato que a seu yer concorre
rã para a fixação do homem na terra. A proporção é de l empregado para 
cada fração de 588 hectares. 

Mutatis mutandis , todos os demais processos guardam características 
análogas, variando apenas em área que, a exceção de dois, nos demais casos 
chegam a ser de !5.000 ha. 

A área original pertencia ao Estado do Amazonas que a doou à SUPRA
MA para desenvolvimento de um plano de colonização agrícola. 

A doaçàÇl foi precedida de parecer do Procurador Geral da República, 
Dr. Luiz Rafã.el Mayer, hoje Ministro do SUpremo Tribunal Federal, onde 
sua -Excelêncül teceu consideração sobre o aspecto social da medida, desta
cando o aproveitamento das terras públicas, com vocação agrícola, mediante 
a proteçãO do homem que a utiliza produtivamente. 

É seu esse trecho do parecer:_ 

"Ora, é irrecusável que o objetivo principal dessas normas in
corporadas nos textos constitucionais está \-'Oitado, essencialmente, 
para o aproveitamento das terras públicas, com vocação agrícola, 
mediante a proteção do homem que a utilizou produtivamente. O 
que se tem em mira é, portanto, na linha histórica brasileira, a ocu
pação da terra e o desenvolvimento agrícola, favorecendo uma es
trutura fundiária condizente, pelo estímulo às pequenas propriedades 
ro.rais e obstância à formação de latifúndios." 

O então procurador, naquele mesmo parecer, valeu-se de comentâri~s do 
ConstituciOnalista Themistocles Cavalcante, dele transcrevendo os segumtes 
trechos: 

..Ao Senado cabe exercer essa vígilância contra a constituição 
de latifúndios à sombra da generosidade e da influência pessoal. 
Fixou-se o máximo da ãrea concedível a dez- mil hectares. Medida 
convencional, mas que permite uma disciplina legal da mat~ria, 
pode satisfazer à proteção do nosso patrimônio territorial e evitar 
crises provocadas pela especulação, em torno da aquisição e conces
sões de terras públicas." 

.. 0 controle do Senado tem um caráter social e econômico de 
âmbito nacional: abrange não só as terras públicas da União, como 
as dos Estados e Municípios. PelÕ corpo do art. 156 se verifica que a 
preocupação do legislador constituinte foi dar ao homem do campo 
oportunidade de explorã-las, mediante planos de colonização ade
quados, A sua fixação nelas, bem como aos habitantes das zonas 
empobrecidas, os desempregados_ e_ q_s_ Pf:!SSeiros, deve constituir a 
principal preocupaçãO dos incumbi~os das terras públicas._ Co~o 
fiador desta política deve o Senado intervir em se tratante de alie
ila-ção ou concessão- de á~eã Consid~!ável." 

Ficou clara pois a intenção do ilustrado parecer aue foi a de arlrniti.r::. 
doação à SUFRAMA para que ela utilizasse a â~ea em plano de col~mzaçao 
agrícola, seja concessão de ãreas a quem se ?ed1casse à lavoura, nao tendo 
condição de as adquirir com recurs?s própnos. 

A finalidade era a contemplação do camponês sem terra, posseiro muitas 
vezes, detentor de família e que tivesse como meio único de subsistência o seu 
trabalho pessoal. 

Ao invés disso o que se fez foi destinar-se parte dessa ãrea a atividade di
ferente, entregando-a a comerciantes e pesso~ i_nfluentes de Manaus. que ~a
mais tiveram relacionamento com a atividade de agrícola, ou agropastor1al 
pelo menos através das firmas que se constituíram exatamente para serem 
contempladas com vantagens tão alarmantes. 

Outro ponto relevante e que ao Senado nã~ pode passar despercebido é 
que em seu Parecer o Doutor Consultor Geral da República chegou a consi
derar que as terras devolutas, ainda que superior em área a 3 mil hectares, 
prescindem de autorização do Senado quando sejam objeto de transferência 
entre pessoas jurídicas de direito público. 

Esse entendimento é pessoal, sem respaldo algum na Lei.. A Constituição 
não restringe e tampouco diferencia entre a natureza das pessoas que se en
volvam na transação. A intenção constitucional, clara e inarredãvel, ~que as 
áreas dessa extensão ou superiores jafnais se trilnsladem de domínio sem o co
nhecimento e consentimento do Senado para que em sua superior sabedoria 
afira em cada caso da conveniência o ii-nãO de tais transações. 

A prevalecer esse entendimento, manifestamente inconstitucional, o preM 
ceita da lei maior poderia ser facilmente desobedecido pois desde que não 
houvesse necessidade para consentimento de transla~ção entre pessoas jurí
dicas de direito público a beneficiãr'ia poderia. ceder a terceiros a área recebi
da em frações menores, deslocando o Senado_ de interferência constitucio
nal, bastando que tais âreas fossem desmembradas ~m unidades inferiores a 3 
milha. 

Há uma razão maior para que o controle do Senado seja feito sobre_ ma
téria de tamanha relevância. O Brasil é, em terras _férteis, o País da maior ex
tensão territorial do mundo. Todavia a sua concentração em poucas mãos ul
trapassa os limites verificados em qualquer outra parte da terra. Dessa manei
ra, as terras públicas não podem seguir igual destino, agraVando ainda mais a 
presença do latifúndio no País. 

Esses dois óbices legais bastariam para inviabilizar, no Senado, o acolhi
mento dessas mensagens. 
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Não se concebe, além do mais, como uma área de 70.920 hectares possa 
ser destinada a apenas 6 proprietários quando em condições regUlares de co
lonização poderiam comportar 3.646 famífias, ou sejam 17,220 pesscias, 
tomando-se como unidade agrária a ãrea de 20 ha e a média de 5 pessoas por 
família. 

Também não está sendo obedecido no caso o dispositivo regulamentar 
que manda que os interessados à pretensão apresentem certidão das terras 
que já possuem. 

O dispositivo-regimental é o de n9 407-c que assim preceitua: 

.. Art. 407. O Senado se pronunciará sobre a alienação ou 
concessão de terras públicas com área superior a 3.000 (três mil) 
hectares, salvo para execução de planos de reforma agrária (Const., 
art. 171, Parágrafo único), mediante pedido de autorização, formu
lado pelo Governador do Estado ou Tetritótio respectivo instruído 
com 

a) ... ~ ... " ............. "~' ......................... .. 

b) ..... " " " • " . " " .. -" "" " ... " " . ". " ". " " . 
c) planta e descrição de outras terras que o adquirente possua, 

com especificação da respectiva ârea de utilização." 

No processo se tenta contornar essa exigênCia com simples declaração de 
que os interessados não são detentpres de outras âreas na região, o que não 
satisfaz à exigência regulamentar. 

E se antes a pretensão jâ se manifestava iriviável, -ariUccinstit~cional e 
anti-regimental, agora com mais razão ainda quando o Governo, sob pressão 
dos reclamos populares estâ constituindo um grUPo para a- política da Ama
zônia constituída por diversos 6rgãos_específic6s tais cómo o IBDF- IN
CRA- SUDAN- SEMA- BASA- DNER- PROJETO RADAM
BRASIL - UNIVERSIDADE. FEDERAL Do AMAZONAS - UNI
VERSIDADE FEDERAL DO·.PARÁ - UNhiERSIDADE FEDERAL 
DO ACRE- FACULDADE DE CI!!.NCIAS .. AGRÃRIAS DO PARÁ
CONSELHO NACIONAL DE DESENVÜÜÍIMENTO CIENTIFICO E 
TECNOLÓGICO- CNPQ - EMFA. 

Este grupo Já foi co-nstituído pelo. Presidente da República, através do 
Decreto n• 83.518 de 29-5-79, com a atribuição de apresentar em 120 dias pro
jeto de lei a ser encaminhado ao Congresso. 

Seria insensatez que se desse curso ao andamento dessas mensagens, que 
já antes, e pelas razões apontadas, não poderiam merecer o ad-referendum do 
Senado. 

Sendo assim opinamos pela su'a devolução ao Executivo, a fim de que 
Sua Excelência o Presidente da República possa encaminhá-las antes à apre
ciação do citado Grupo de Trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. - Leite Chaves. 

PARECER N' 268, DE 1980 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Canelas. 
Nos termos do parágrafo únicO· do art. 171, da Constítuíção, o Senhor 

Presidente da República propôs ao Senado Federal fosse autorizada a alie
nação de terras públicas no Distrito Agropecuãrio da Zona Franca de Ma
naus. Exposição de Motivos do Mínístro de Estado do Interior ofereceu, ao 
Chefe do Governo, os argumentos jurídicos e técnicos n_ecessãrios à funda
mentação da proposta, conforme se:vê a seguir: 

I - pretende a empresa Agro pecuária Porto Alegre S.A. adquirir a área 
total de quinze mil hectares (IS.OOO ha) no Distrito Agropecuãrio da Zona 
Franca de Manaus para a implantação de empreedimento capaz de gerar 
prontamente setenta e seis empregos; 

2 - mais de quarenta e oito milhões de cruieiros à época (1978) seriam 
empregados; 

3- o II PND,_ao declarar a necessidade de ocupação produtiva da A
mazônia, enfatizou a urgência da conclusã.o do Distrito Industrial da SU
FRAMA, bem com_o __ a execução do seu Distrito Agropecuário; 

4- o Decreto~lei nv 288/67, considerou a Zona Franca de Manaus uma 
área de livre comércio de importação e exportação, com incentivos especiais e 
finalidade_ precípua de criar, no _interior amazô_IJiÇ9, um centro industrial, co
mercial e agropecuáiio dinâmico; 

5- por seu turno. o Governo do Estado do Amazonas estabeleceu prio
ridade ao trabalho de substitujr importaçõ-es; integrando o·setor primário, 
pela produção agropicuãria, em especial; 

6- a inflação, como-fator de preocupação nacional, deve ser combati
da, principalmente com o estímulo à produção agrícola; 

7 - a formação de poderoso pólo agropecuârio só se concretizará me
diante a alienação de áreas, para a implantação de_ projetes, no Distrito Agro
pecuário da SUFRAMA; 

8 -dessa forma, o aludido Distrito Agropecuário representa uma fonte 
de produção da maior significaÇão, principalmente no que se refere à fixação 
do homem à terra e à introdução de novas técnicas na atividade produtiva da 
região; 

9- ainda mais quando a área cuja alienação é proposta se constitui de 
terras inexploradas e próprias para as atividades agrícolas e silvicultura; 

10- o Conselho de Administração da SUFRAMA, pela Resolução n• 
27 (75, homologada pela Secretaria de Estado, cons-iderou preenchidas as exi
gências; por parte da empresa interessada; 

II- por sua vez, o Consel_ho de Segurança Nacional, no Aviso nv 
094(77, de 26 de setembro de 1977, deu o assentimento prévio, para a alie
nação pretendida; 

12- o sucesso do empreendimento é assegurado pela colaboração de 
grande número de entidades federais, estaduais e autârquicas ligadas à pes
quisa e à execução de programas agropecuários; 

13- nenhuma contra-indicação é feita ao empreendimento, no tocante 
ao aspecto de mercado. Da mesma forma, no que diz respeito à racionalidade 
de utilização dos recursos naturais e de conservacionismo; 

14- a aprovação do projeto é condicionada à demonstração, na carta 
topográfica, moecológica, de uso atual e potencial e de uso planejado, das 
áreas a serem ocuJladas anualmente; 

l5- o desmatal)lento obedecerá, quanto à sua extensão, às Normas 
Técnicas da SUFRAMA, baixadas para o Distrito Agropecuãrio; 

16- a alienação se fará mediante promessa de compra e venda, com 
cláusula resolutiva que condiciona a lavratura da Escritura de Compra e Ven~ 
da da área ao fiel cumprimento do cronograma físico~ financeiro de execução 
do projeto. Isto quer dizer: se a empresa não iniciar a implantação do projeto 
dentro de um ano após a assinatura da escritura- ou se houver paralisação 
nas atividades de implà.ntação do -projeto - a SUFRAMA tem o direito de 
reintegração de posse da área, podendo proceaer noVa alienação. 

Na Comissão de Legislação Social, O assunto fOi longamente examinado. 
Concluiu, aquele Orgão Técnico, pela formalização do Projeto de Resolução 
em exame, que foi considerado constitucional e jurídico pela Comissão de 
Constiruição e Justiça. 

O Senador Leite Chaves, porém; diScorda dã alienação. Expôs a sua con
trariedade em voto em separado, no qual conclui que a proposição não pode 
contar com o referendO do Senado Federal. 

Do ponto de vista desta Comissão, que é, ·essencialmente relativo ao inte
resse agrfcola e pecuário- sem esquecer, ainda, o ambiental. o ecológico e o 
aspecto de silvicultura- a questão deve ser colocada sob enfoque prático. A 
questão de segurança nacional ficou decidida a partir do instante em que o 
Conselho de Segurança Nacional liberou a matéria. O ângulo constitucional
jurídico estã coberto, tanto quanto o de legislação social. 

Assim, quanto à implantação de amplo programa agropecuârio, e tendo 
em vista que· a exposição de motivos ministeriais assinala a preocupação da 
empresa pretendente aos quinze mil hectares do Distrito Agropecuãrio da 
SUFRAMA em produzir 1.35_0_ bovinos de corte, por ano (o que significa 
9.600 toneladas de carne, a serem absorvidas no mercado que, ao nível da ci~ 
dade de Manaus, exige cerca de 20.500 toneladas por ano) estâ plenamente 
justificada a alienação. 

Por isso mesmo, somos pela aprovação do presente Projeto de Reso
lução. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1980.- Evelásio Vieira, Presidente
Benedito Canelas, Relator- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Pedro Pe
drossian - José Lins. 

PARECER N• 269, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Emenda n9 l, de 
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n9 214, de 1979, que "cria e 
transforma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal e dá ou
tras proYidências". 

Relator: Senador Moacyr Dalla. 
O presente projeto;de iniciativa da Comissão Diretora do Senado Fede

ral, que cria e transforma cargos do Quadro Permanente_do Senado Federal, 
voiút ao eUme des"ta COmissão, à vista de emenda que lhe foi oferecida em 
plenário, para discussão em .segundo turno. 

Já na fase ant.erior, a proPosição fora melhorada em sua técnica legislati
va e jurídica, mediante emendas desta Çomissào e da Cmni~são de Finanças. 

Agora, contudo, apresenta-se emenda, em plenârio, que se submete ao 
estudo desta Comissão. 

A emenda, subse:rit~ por vârios. eminentes Senhores Senadores, objetiva 
incluir, no projeto, dispositivo, estabelecendo que o cargo, em comissão, de 
Consultor-Geral, Código SF-DAS-101-4, passa para o Código SF-DAS-101-
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5. Corri tal alteração, pretende-se a elevação do posicionamento hierárquico 
do Cargo de Consultor~Geral, mediante o aumento do seu nível retributivo 
de DAS-4 para DAS-5. 

Tal medida importará, evidentemente, em aumento da despesa prevista, 
fato que não nos deixa margem ao exame de seu mérito, à vista da inconstitu
cionalidade que apresenta, em face do preceituado no art. 57, Parágrafo úni
co, letra b, da Constituição Federal. 

De fato, o mencionado dispositivo constitucional veda a admissão de e
mendas que aumentem a despesa prevista, nos projetes sobre a organização dos 
serviços administrativos do Senado FederaL 

Desta sorte, incidindo a emenda em ·aumento da despesa prevista, 
manifesta-se a sua flagrante inconstitucionalidade, e.m. conseQUência do dis
posto no art. 57, Parágrafo único, letra b, da Carta Magna. 

Opinamos, assinl, pela rejCição da Einenda n'i' 1, de plenário, por inconS
tituciOnal. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Presi
dente - Moacyr Dalla, Relator - Helvidio Nunes - Bernardino Viana -
Aderbal Jurema- Murilo Badaró- Nelson Carneiro- Raimundo Parente. 

PARECERES N•S 270 E 271, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i'Jl, de 1978, (n9 2.229-B, na 
origem), que "Dispõe sobre o estágio ocupacional para o menor ca
renciado". 

PARECER N• 270, DE 1980 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Humberto Lucena 

inadiável, consistindo a sua profissionaiização uma das principais medidas 
destinadas a retira-los da marginalidade. 

Não ignora o Autor, e disso faz referência na HJustificativa", o papel de
sempenhado por entidades assistenciais cámo o SESC e o SENAI, que prepa
ram mão-de-obra especializada no seio das indústrias e do comércio. Entre
tanto, esses menores, competindo no mercado de trabalho, são aproveitados 
em escala reduzida, já que, pela Iegíslação vigente, ·as empresas estão obriga
das a contratá-los em percentagens que oscilam de 5 a 15% do total de empre
gados. 

Vê-se, portanto, que o problema ainda está tratado de modo tímido, in
cipiente. Não se podendo impor às empresas, por via legal, o aproveitamento 
mãciço desses menores, parece-nos que a solução proposta no projeto tem o 
significado de um passo a frente. 

Sem vínculo empregatício, o que vale dizer, sem trazer obrigações con
tratuais para as empresas que resultem no pagamento de salários, de tributos, 
de contribuições sociais etc., o estágio ocupa.Cional iefá -a característica de um 
aprendizado não remunerado, à guiza de uma escola p-I-Ofissional. Incumbirá 
à empresa convenente, apenas, o pagamento de uma bolsa ao estagiário, cujo 
valor poderá ser livremente estipulado. 

Ora, ainda que o pagamento dessa bolsa possa significar alguns agrava
mentos de despesas operacionais, convém lembrar que a Lei n9 6.297 j75, re
gulamentada pelo Decreto n9 77.463, de 20-4-76, permite a dedução do lucro 
tributável, para fins de Imposto de Renda das poessoas jurídicas, do dobro 
das_ despesas realizadas em projetas de formação profissional. 

De qualquer forma a magnitude da questão, exige providências urgentes. 
Os índices de criminalidade crescem, nos grandes centros urbanos, assustado
ramente. Os· .. pivetes", os .. trOmbadinhas", inteiramente desassistidos, são a 
semente da violência que se ilastra no País. E: preciso que o esforço de com

De iniciativa do ilustre Deputado Mat:toel de Ah~eida. vem a exame des-~ bater e remediar tal situação Seja repartido por todoS~ unirido-se o horD:em co
ta Casa, projeto de Lei que "dispõe sobre o estágío ocupacional para o menor. mum, 0 empresário e 0 Goverilo nessa meta que, sem dúvida. inscreve-se en-
carenciado''· tre os elevados objetivos naciOnais. 

A matéria visa a in-stituir, nas e~preS3:s pã.riiCU.Ia~es e na ~dministraçã.o Não podemos, pois, deixar de aplaudir e dar nosso integral apoio a me-
direta e indireta, o estágio ocupacional; sem vínculo empregatício, para o me- dida que se int~grern nesses objetivos, razão porque opinamos pela aprOvação 
nor carenciado. - do projeto. 

Em seu art. 29, o projeto ·considera merior carenciado para os seus efei- Sala das Comissões, 8 de maio de 1980.- Hehidio NUnes, Presidente -
tos, aquele que apresenta carência de atendimento de suas necessidades bási- Lenoir Vargas, Relator_ Moacyr Dalla _ Jaison Barreto_ Franco Monto-
cas, por ausência, omissão ou incapaCidade dos pais ou responsável. ro. 

Estabelece mais, no art. 39, que à estágio· ocupacional será feito mediante 
convêniO celebrado entre os órgãos oficialmente instituídos ou credenciados 
para o atendimento específico a menores carenciados e as empresas privadas 
e na administração pública direta e indireta. 

Ao prever a duração do estágio ocupacional Por-seiS (6} meses, no._míni
mo, e seis (6) anos, no mâximo, assegura aos menores estagiários o direito de 
escolarização; uma bolsa paga pela empresa, e-nxada no convênio, não inci
dindo sobre ela qualquer desconto; garantia de seguro contra acidentes no 
trabalho; e um documento de identificação funcional, a ser fornecido pela 
empresa. 

Declara expressamente que o referido estágio ocupacion~l cessarã auto~ 
maticamente com a admissão do menor como empregado em qualquer em
presa ou na administração direta ou indireta e com o atingimento da idade de 
dezoito (18) anos. 

Considerando que a niatéi-ia procura a SOluç~o de problema social da 
maior relevância na atualidade e que caberá ao Juizado de Menores, às Fun
dações do Bem-Estar do Menor e aos demais órgãos congêrieres a flScalízação 
do trabalho, como estagiários, dos referidos menores, somos, no âmbito des· 
ta Comissão, pela aprovação do projeto. -

Sala das Comissões, 19 de abril de 1979.- Evandro Carreira, Presidente 
-Humberto Lucena, Relator- Bernardino Viana- Henrique de La Rocque 
- Alberto Silva. 

PARECER N• 271, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador ·Lenoir Vargas 

A proposição em tela, oriunda da Câmara dos Deputados, objetiva insti
tuir, nas empresas particulares e na administração pública direta e indireta, o 
estágio· ocupacional, seni vínculo empregatício, para o nienor carenciado. 

Na Casa de origem, a matéria recebeu Substitutivo na douia Comissão de 
Educação e Cultura, aperfeiçoando-lhe a técnica legislativa e introduzindo al
terações outras que mereceram a aquiescência- áté do próprio- Autor. 

Nos termos do artigo 29 do projeto, o menor carenciado ê o que uapre
senta carênCia de atendimento de suas necessidades básicas, em virtude da au-
sência, omissão ou incapacidade· doS PaiS ou rC:sponsãVel". -

Esclarece o Autor, o ilustre Deputado Manoel de Almeida, que a assistên
cia a esses menores, "atualmente estimados em 25 milhões", é providência 

PARECER N• 272, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofic.io "S" n'i' 
10, de 1980 (Ofício n' 22-P/MC, de 7-4-80, na origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, c6pia do ac6rdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, 
nos autos do Recurso Extraordinário n'? 91.947-3, o qual declarou a in
constitucionalidade da Lei n'i' 6.333, de 21 de outubro de 1970, do anti
go Estado do Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou _a in
constitucionalidade da Lei n9 6.333, de 21 de outUbro de Í970, do antigo Esta· 
do do Rio de Janeiro, e que assegurava, para efeito de aposentadoria, o direi
to à contagem do tempo de serviço prestado como Auxiliar de Cartório, devi
damente comprovado, aos que passaram à categoria de Escrevente, com legal 
e regular investidura, ou foram nomeados para exercer_ o cargo de Tabelião 
ou Escrivão. · - ~ 

O Venerando Acórdão, da lavra do Ministro Moreira Alves, foi prolata
do em 6 de fevereiro de 1980, e publicado no Diário da Justiça, de 17 de março 
de 1980. Cumpr~-assim, nos exatos termos do art. 42, VII, da Carta Constitu
cional, suspendei a execução, no todo, da Lei n'i' 6.333, declarada-.inconstitu
cional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Nesta conformidade, constatada a obediência aos aspectos formais esta
belecidos no art. 116 da Constituição, e tendo em vista o que determina o art. 
42, VII, da Car'ta Magna, combinado com o art. 100, II, do Regimento Inter-
no do Senado; formulamos o seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1980 

Suspende a execuçio da Lei1J'16.333, de Zl de outubro de 1970, 
do antigo Estado do Rio de J anelro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo úni_co. I! Suspensa, por inconstitucionali_dade, nos termos da de-
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 6 de fevereiro de 
1980, nos autos do Recurso Extraordinário n• 91-947-3, do Estado do Rio de 
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Janeiro, a execução da Lei n'i' 6.333, de 21 de outubro de 1970, do antigo Esta
do do Rio de Janeiro. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980. -Henrique de La Roc:que, Presi
dente - Nelson Carneiro, Relator - Taricrédo Neves - Helvídio Nunes -
Bernardino Viana - Almir Pinto - Murilo Badaró - Aderbal Jurema -
Moacyr Dalla. 

PARECER N• 273, DE 1980. 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n'i' 39, de 1980, que "altera a Lei dos Registros Públicos". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Através do Projeto de Lei n'i' 39, de 1980, deseja o eminente Senador Nel

son Carneiro-alterar a Lei dos Registras Públicos (Lei n9 6.015, de 31 de de
zembro de 1973). 

A modificação consiste no acréscimo de parãgrafo ao art. 56 do diploma 
legal citado, renumerado, em conseqüência, o parãgrafo único existente. 

Para melhor compreensão da matéria, vale transcrever o dispositivo que 
o projeto pretende aditar: 

"Art. 56. Quail.do o declarante não indicar o nome completo, 
o oficiallançarã adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na 
falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de 
ilegitirti:idade, salvo reconhecimento no ato. 

Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão 
prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quan
do os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este subme
terá por escrito o caso in-dependentemente da cobrança de quaisquer 
emolumentos, à decisão de juiz competente." 

O novo parãgrafo eStâ assim redigido: 

••É assegurado a todo aquele que não éxerceu o direito definido 
pelo "caput" do artigo o prazo de dois anos, a contar da vigência 
desta lei, para requerer a mudança do prenome com o qual não este
ja conformado." 

3. Na realidade. o que pretende o ilustre autor da proposição, por con
seguinte, não é reabrir, uma vez e por dois anos, o prazo estabelecido no art. 
57, mas criar um prazo de dois anos, dentro do qual todos quantos tenham 
atingido a maioridade possam alterar o nome. 

Na espécie, o Senador Nelson Carneiro, ao mesmó tempo atinge a imu
tabilidade do prenome (art. 59), dispensa a prova da evidência de erro grãlioo 
e de suscetibilidade da exposição ao ridículo (§ único, art. 56), afasta a au
diência do Ministério Público e a indispensãvel e aconselhâvel sentença do 
juiz. 

4. O Projeto de Lei n• 39, de 1980, não pode ser inquinado de inconsti
tucionalidade ou injuridicidade. 

No mérito, acho-o perfeitamente dispensável. Ao invés de benefícios 
para alguns, quebra um comportamento que não estâ a reclamar cuidados. 
Ao contrário, o próprio parãgrafo único do art. 59, da Lei dos Registras 
Públicos, admite a retificação e autoriza a mudança, no prazo estabelecido e 
se o oficial de registro não o houver impugnado. 

A abertura do prazo de dois anos, como pretende a proposição, atenderá 
a reduzido número de pessoas e, o que é pior, ensejarã a Concessão de novos 
prazos, tão logo deflua o de que cogita a medida em exame. 

O parecer é contrário à aprovação. 
Sala~das Comissões, 7-de-rttaío-de-i980c--"'Henriqoe d<fb Roque,~ Ptesi' 

dente - Helvidio Nunes, Relator - Tancredo Neves - Nelson Carneiro, sem 
voto - Aderbal J urema - Bernardino Viana - Moacyr Dali a - Almir Pinto. 

PARECER N• 274, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, Sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 150, de 1978 que "acrescenta parágrafo ao artigo 99 da Lei 
Orgânica da Previdência Social". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Por iniciativa do nobre Senador Orestes Quércia, que requereu o desar

quivamento do Projeto de Lei do Senado n9 150. de 1978, deve esta Coriiissão 
apreciar a constitucionalidade e a juridicidade da inclusão, como parágrafo 49 
do art. 9• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei de Previdência Social). 
da seguinte disposição: 

••A contribuição do segurado desempregado serã de oito por 
cento, quando sua idade for igual ou superior a 40 anos." 

O Projeto nãO sugere qualquer fonte de receita para a diminuição da des
pesa que propõe, o que torna contrário ao disposto no parágrafo 19 do art. 
165 da Carta Constitucional. 

A idéia é gerte"rosa, justa e inadiável, mas a solução, pela que eu tenho 
batido há anos, serâ a regulamentação do salãrio de desemprego. 

Assim meu voto é pela inconstitucionalidade do Projeto. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.-:- Henrique de La Rocque, Presi~ 

dente --Nelson Carneíl-o, Relator - Tancr'edo Neves - Helvídio Nunes -
Bernardino Viana- Moacyr Dalla- Leite Chaves- Aderbal Jurema- Mu
rilo Badaró. 

PARECER N• 275, DE 1980. 

Da Comissão de Constituiçi.o e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 60, de 1980, que "fixa as eleições municipais no dia IS de 
dezembro de 1980, suspendendo a eficácia de dispositivos da Legis
lação Eleitoral vigente, e dá outras providências". 

Relator: Senador Helvídio Nunes. 

Com o propósito de explorar caminhos que levem à realização, no cor~ 
rente ano, do pleito eleitoral de que trata a Emenda Constitucional n9 8, de 
14 de abril de 1977, o Senador Henrique Santillo apresentou o Projeto de Lei 
n'i' 60, de 1980, que declaradamente ... fixa as eleições municipais no dia 15 de 
dezembro de 1980, suspendendo a eficácia de dispositivos de Legislll;ão Elei
toral vigente, e dá outras providências". 

2. Em resumo, a proposição visa- a: 

a) modificar o art. 209 da Cons_tituição Federal, segundo a redação que: 
lhe foi emprestada pela Emenda Constitucional n• 8, de 1977 (art. 1•); 

b) adiar de 15 de novembro para igual data do mês de dezembro e reali~ 
zação das eleições municipais (art. 19); 

c) reduzir de seis para três meses o prazo assinado para filiação de can~ 
didatos a prefeito, vice~prefeito e vereadores, pela Lei n9 5.782, de 6 de junho 
de 1972; 

d) revogar o art. 87 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Elei· 
torai), que estabelece que .. somente podem concorrer às eleições candidatos 
registrados por partidos", assim também que "nenhum registro será admitido 
fora do período de 6 (seis) meses antes da eleição". 

e) diminuir de noventa para sessenta dias antes do pleito o prazo, de que 
trata o art. 93 do Código Eleitoral, para registro de candidatos. 

3. Na justificação, informa o ilustrado autor da proposição, que o ob· 
jetivo que persegue é o de prevenir a hipótese da rejeição da proposta de emen
da constitucional, em tramitação no Congresso, que busca prorrogar os 
atuais mandatos de Prefeitos e Vereadores. 

Diz o Senador goiano, em outras palavras, que o que pretende .. é tornar 
posSível a realização do pleito municipal deste ano, mediante suspensão de 
eficácia de dispositivos da legislação em vigor que, aplicados, praticamente 
impossibilitarão as próximas eleições municipais". 

E mais adiante da justificação informa, com o que comete inusitada in
confidência, que ... as disposições conSignadas ... são nitidamente transitórias .•. 
daí não figurar, na prOposição~. o preceito revogatório". 

4. Não bastasse a dupla colisão com mandamento constitucional, que 
impede por vício incontorriável, de início, a aprovação da matéria, aspectos 
curiosos quanto ao mérito precisam ser realçados. 

É que na louvãvel preocupação de realizar eleições municipais em 
1980, o ilustre Senador Henrique Santillo sugere a criação de nova categoria 
de iei, exatamente a-lei subordinada a têrmo-. 

Assim, se a Emenda Constitucional que cogita da prorrogação do pleito 
de 15 de novembro de 1980 e que ainda não iniciou, pelo menos oficialmente, 
a sua tramitação no Congresso Nacional, for aprovada, ficará sem eficãcia a 
lei que porventura resultar da presente proposição; ao contrário, o provável 
diploma legal sairia do estado de hibernação para produzir os efeitos comple~ 
mentares desejadOs. 

5. Evidente que-todos compreendem e muitos aplaudem os propósitos 
que o Projeto de Lei n9 60. de 1980, procura alcançar. O célere passar do tem~ 
po conspira contra o mandamento da Lei Maior, de tal sorte que alguns dos 
dispositivos das próprias instruções baixadas. recentemente, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral jâ foram tragadas pela voracidade do calendãrio. 

Tenho para mim que, a esta altura dos acontecimentos, a solução para a 
pendência--:- reali_~ar ou não elei~ões r.nunicipais em 1980- fugiu do campo 
do Direito para sitUar-Se~ exdusivamei'lte, x:aã esfera Política, na qual abun
dam precedentes, inclusive próximos, que podem -servir de modelo na escolha 
do rumo a seguir. 

Dar fórmulajuridica, no momento, para tornar realizávCis as eleições do 
próx1mo 15 de novembro a mim me parece tarefa gigantesca. Alguns políti· 
cos, entretanto, na sua sabedoria, podem mais do que o próprio Hércules. 
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Isto posto, não há como prosperar, pelos defeitos apontados, a propo
sição do eminente Senador Henrique Santillo. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1980. - Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Helvídio Nunes, Relator - Almir Pinto - Moacyr Dalla - Ber
nardino Viana - Aderbal Jurema - Nelson Carneiro, vencido - Tancredo 
Neves, vencido - Leite Chaves, vencido. Nego a inconstitucionalidl:lde. 

PARECERES N's 276, 277 E 278, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1980-DF (Mensagem 
n9 68, de 1980- Mensagem n9 116, de 8-4-80, na origem), que ''fixa 
os valores de retribuição de empregos que integram as Categorias Fun
cionais de Assistente Jurfdico e Procurador Autárquico, do Grupo
Serviços Jurídicos, do Plano de Classificatão de CarCOS do Servito 
Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de se
tembro de 1973, e dá outras providências". 

PARECER N• 276, DE 1980 
Da Comissão de Constituitão e Justlta 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Pela Mensagem n9 68, de 1980, o Sr. Presidente-da República encaminha 
ao Senado Federal, com exposição de motivos do Sr. Governador do Distrito 
Federal, projeto de lei que "fixa os valores de retribuição de empregos que in
tegram as CategoriaS Funcionais de Assistente Jurídico e PrOcurador Autár
quico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do 
Serviço Público Civil do Distrito Federal, institUído pela Lei n9 5.920, de 19 
de setembro _de 1973, e dã outras providências". 

Sob os aspectos da constitucionalidade ejuridicidade, nada hã a opor ao 
Projeto, que serã ainda Cx-aininado pelas doutas Comissões do Distrito Fede
ral e de Finanças. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1980. - Aloysi() Chaves, Presidente, 
em exercício- Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nunes- Almir Pinto
Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Leite Chaves - Murilo Badaró. 

PARECER N• 277, DE 1980 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combinado 
com o art. 42, itêm V. da Constituição, encaminhou ao Senado Federal, a
companhado de Exposição de Motivos do GovernadOr do Distrito Federal, 
projeto de lei que .. fixa os valores de retribuição de empregos que integtam as 
Categorias FunciOnais de Assistente Jurídico_~--~ocurador Autárquico, do 
Grupo-ServiçoS Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço 
Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 
1973, e dâ outras providências. 

Referida Exposição de Motivos do Governador do Distrito Federal es
clarece que a proposição tem por fim a instituição das referências salariais das 
novas Categorias, iricluídas no Grupo-Serviços Jurídicos por força·do Decre
to no 4.736, de 2 de julho de 1979, à semelhança do estabelecido para idênticas 
Categorias dos Serviços Jurídicos da União. 

Assim, o projeto, além de indicar as Referências de cada Classe das Cate
gorias de Assistente Jurídico e Procurador Autârquico, estabelece que os seus 
valores são os fixados na escala constante do Anexo III do Decreto-lei n9 
1.462, de 29 de abril de 1966, atualizadas de acordo com o previsto no Anexo 
Ill do Decreto-lei no 1.738, de 21 de dezembro de 1979. 

A Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou pela tramitação 
da matéria, tendo em conta seus -ãspectos de constitucionalidade e juridicida
de. 

Do. ponto de vista relativo à conveniência e interesse para a adminis
tração, verifica-se que o projeto está em condições de, também, merecer -aco-
lhimento. -

Assim sendo, opinamos, no mérito, pela aprovação do projeto sob exa-
me. 

Sala das Comissões, 24 de abril de 1980. - Lázaro Barboza, Vice
Presidente, no exercício-da Presidência- Murilo Badarú, Relator- José 
Guiomard - Henrique Santillo - Passos Pôrto - Adalberto Sena. 

PARECER N• 278, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Consti
tuição, o Senhor Presidente' da República submete elo-Senado Federal o pre-

sente Projeto de Lei, que .. fixa os valores de retribuição de empregos que inte
gram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autãrqui
co, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Ser
viço Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, e dã outras providências". 

2. De acordo com a Exposição de Motivos do Governador do Distrito 
Federal, que acompanha a Mensagem Presidencial, as mencionadas Catego
rias FunciOnãis foram incluídas no Grupo-Serviços Jurídicos por força do 
Decreto n' 4.736; de 2 de julho de 1979. 

3. Adotando o Plano de Classificação de Cargos da União como para
digma, propõe-se aqui o escalonamento de referências salariais para os em
pregos integrantes das diversas classes pertinentes às Categorias Funcionais 
de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, conforme as especificações 
constantes do Anexo do Projeto, expressamente previstas no ser art. 19. 

O parágrafo único desse dispositivo determina que os valores mensais 
dos salários, correspondentes às referências ali estabelecidas, são os fixados 
na escala constante do Anexo III do Decreto-lei n' 1.462, de 1976, reajustadas 
consoante o Anexo III do Decreto-lei no 1.738, de 21 de dezembro de 1979. 

4. As Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal 
manifestaram-se fcivoravelmen.tC, uma pela constitucionalidade e juridicida
de, e outra, quanto ao mérit9, pela conveniência. 

5.- No âmbito finailCeiro, riada hl a oPOr, observada como foi a legis
lação específica, razão por que somos pela aprovação do presente Projeto de 
Lei. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1980. -Cunha Lima, Presidente
Raimundo Parente, Relator- Mauro Benevides- Jutahy Magalhães- José 
Guiomard- Affonso Cama~go- MCndes_ Canale- J~rge K_alume- Salda-
nha Derzi. -

PARECERES N•s 279 E 280, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 109, de 1978, que "assegura 
ao empregado doméstico o direito ao recebimento da gratificaçio de 
Natal instituída pela Lei "' 4.090, de 13 de julho de 1962". 

PARECER N• 279, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Otto Lehmann 

O nobre Senador Orestes Quércia apresentou o presente Projeto, objeti
vando assegurar ao empregado doméstico o direito ao recebimento da gratifi
cação de Natal, mais conhecida como 139-salário. 

Justificando sua proposta o ilustre parlamentar lembra que todos ostra
balhadores do País vêm recebendo o 139-salârio, desde que foi criado pela Lei 
n9 4.090/62, exceto.os domésticos, eis que a Lei que regulamentou a classe (n9 
5.859, de II de dezembro de 1972), simplesmente não previu o pagamento da 
gratificação, criando uma situação altamente injusta, em detrimento daquela 
humilde e laboriosa categoria profissional. 

Sob o ângulo constitucional e jurídico, nada impede a tramitação da ma
téria que se enquadra entre as que pertencem à iniciativa do Congresso. 

No ano passado, tivemos o ensejo de integrar a representação do Senado 
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que examinou a situação da 
mulher em todos os setores de atividade, a qual realizou um dos mais notâveis 
trabalhos de pesquisas e estudos jã feitos pelo Poder Legislativo. 

Urna das conclusê\es dessa CPI Mista ~cujos resultados oficiais sur
preendentemente ainda não foram submetidos aos Plenârios do Congresso
faz referência expressa às empregadas doméstica.s, recomendando aos Pode
res Constituídos: 

uEstender às emprega~as domésticas,~ títUlo ~~rígatório e sem 
restrições, os beneficias da Previdência_~oçial idâs,Lds trabalhistas 
jâ assegurados aos trabalhadores regulares do Brasil. Essa extensão 
de direito, cuja omissão caracteriza grave irijustiça na política social 

-do País, deve abranger igualmente todas as categorias de trabalha
dores excluídas da proteção da Consolidação das Leis do Traba
lho." 

Tal recomendação, bem como as demais aprovadas pela citada Comis
são Parlamentar Mista de Inquérito, teve o nosso voto de apoio. 

I negável o alcance social da medida preconizada. 
Entretanto, não entendemos qual seria a necessidade de editar-se nova 

lei regulando a ma~éria, ,quahdo o_ mais simples,_lógi_c_o e té.c~ico, a nosso ver, 
é acrescentar~~e dispositivos à Lei n9 5.85~/72, assegurando ·assim, aos do
mésticos, a gratificação pleitêada. 
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Assim sendo, opinamos pela constitucionalidade e juridiciçlade do Proje
to, na forma da seguinte 

EMENDA N' 1-CCJ 
(SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei do Senado n? 109, de 1978, que "assegura ao 
empregado doméstico o direito ao recebimento da gratificação de Na
tal instituída pela Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962". 

Art. 1' O artigo 3• da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

•• Art. 39 O empregado doméstiCo- terá direito a férias anuais 
remuneradas de 20 (vinte) dias úteis, após Cãda período de 12 (do~e) 
meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou famfiia, bem como 
à gratificação instituída pela Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em--Contrário. 

Sala das Comissões, 21 de junho d~ 1_978.- Daniel.Krieger, Presidente 
- Otair Becker, Relator- Orestes Quércia- Wilson Gonçalves- Helvídio 
Nunes - ltalívio Coelho - Cunha Lima - Heitor Dias - Lenoir yargas. 

PARECER N• 280, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Sochd 

Relator: Senador Franco Montoro 

Ê da autoria do eminente Senador Orestes Quércia o presente projeto 
que objetiva assegurar ao empregado doméstico o direito à percepção da gra
tificação de Natal instituída pela Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962. 

O empregado doméstico que somente em 1972, pela Lei n• 5.859, de 11 
de dezembro, veio a adquirir alguns dos direitos assegurados a todos os tra
balhadores, ainda continua, estranhamente, desassistido. Ora aqui, ora ali, 
despontam leis isoladas, concedendo-lhes, a duras penãs, uma prerrogativa a 
mais, embora constituída do mais comum dos direitos previstos na Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Ora, a excepcionalidade de tratamento que ã. legislação dá ao empregado 
doméstico se nos afigura como uma grave injustíÇã social. Por que, quais as 
razões que os distinguem dos demais trabalhadores, a ponto de lhes ser nega
do, por exemplo, o direito de se sindicalizarem, de terem indenizações ou 
Fundo de Garantia no momento da despedida do emprego, de perceberem, 
obrigatoriamente, pelo menos, o salário rilínlmo? 

Alegam-se, entre outros, motivos de natureza técnico-jurídica, face ao 
conceito estereotipado de empregador, como aquele que assume o risco de 
atividade econômica. No caso, o doméstico não seria tecnicamente um em
pregado, pois, à luz da CLT, o dono da casa, o patrão, não poderia ser "en
quadrado" como empregador, vez que as atividades do lar não são econômi
cas. 

Mas não podem razões dessa ordem impedir o acesso natural do empre
gado doméstico às leis sociais, dirigidas a todos os trabalhadores, num País 
em que sua Constituição estabelece que "todos são iguais perante a lei sem 
distinção de sexo, raça, trabalho, credo religiosõ- e convicções políticas", (art. 
153, § 1•). 

Assim, o presente projeto, caracterizando-se como uma conquista a ma_is 
dessa categoria profissional, ainda marginalizada, tem o nosso apoio. Outras 
medidas virão, até que, -pof Sua-própria ineficácia; caia a restrição odiosa da 
alínea a do artigo 79 da CLT, que a exclui de seu âmbito. 

Nessa expectativa, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das ComisSões, 8 de maio de 1980. - Helvídio Nunes, Presidente -

Franco Montoro, Relator- Jaison Barreto- M.i:ulCYr Dalla- Lenoir Var
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi-
cação. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos vivendo um momento de indefinições. Em razão disso, iriÍíme· 
ros problemas da maior _importância deixam de merecer a resposta adequada. 

No entanto, ~ueiramos ou não, o dia a dia tem sido capaz de criar si
tuações tais que mesmo os acomodados se assustam. 

O anúncio do resultado da inflação qo mês de março último, da ordem 
de 6,6% e em abril de 5, 7% caiu sobre o País como se anteriormente estivesse 
próximo de zero o movimento dos preços. 

Ao mesmo tempo, mal eram saudados os êxitos da safra agrícola, eis que 
os produtores de soja se voltaram Contra a política oficial de exigir um impos
to de exportação para o produto. 

Por outro lado, nem bem completou seis meses de existência a lei de rea
justes semestrais dos salários, e já surge um movimento tendente à sua alte
ração, pelo retorno às normas anteriores, em tudo mais rígidas. E olha que a 
Mensagem ao Congresso Nacional, do General João Baptista Figueiredo, 
lida no día }9 de março passado, destacava o aspecto da livre negociação, pre
visto na Lei 6.708, de 30 de outubro de 1979, do seguinte modo: 

~·Assegura-se, por outro lado, liberdade de decisão às partes en~ 
volvidas no que diz respeito aos ganhos de produtividade de cada 
categoria profissional, estabelecidos mediante diálogo entre patrões 
e empregados". (pág. 103) -

Diante desses e de outros acontecimentos, cabe uma pergunta, que ne
cessita ser rapidamente respondida: que tipo de crise o País estã vivendo? 

Os indícios de variados problemas, nas mais diversas áreas, são veemeil-
tes. 

No campo político, a reformulação partidária a manutenção do calen
dário eleitoral, o restabelecimento do voto direto nos pleitos estaduais, a que
da das restrições à propaganda político-eleitoral, são partes de um problema 
maior, que exige paciência e cuidado para a sua solução. 

Assim, Sr. Presidente, um dado que não deve ser posto de lado em qual· 
quer análise é a evidente unidade do povo brasileiro no sentido da melhoria 
da sua condição de bem-éstar geral. 

O deslocamento para as cidades de grandes parcelas da população rural 
é um indicador da busca desse objetivo, sendo também uma demonstração 
que há um grande setor carente de apoio, aquele voltado para a- atividade 
agropecuâria. 

Por isso, o problema maior enfrentando pela sociedade brasileira, que é 
o de permitir a participação em moldes democráticos de todos nos frutos do 
desenvolvimento, é afinal também um dificil problema polftico, além de so· 
cial e econôrnico. 

O problema político ·é que ·a participação no processo decisório tem sido 
negada à população. 

E não foi por mera coincidência que ocorreu uma aproximação entre in
formações de cunho nitidamente econômico-social e as restrições no sentido 
dã participação política. 

O período de maiores dificuldades políticas, que podemos estabelecer ter 
sido no ano de 1970, coincidiu com a menor participação de toda a nossa his
tória do setor agríCõl(riO tO~al ~a renda interna do País, ou seja, de apenas 
10,2%, quando fora em 1959, bem maior, de -f9,Z%. 

Uma outra coincidência é que o auge da participação da indústria na dis
tribuição da renda interna brasileira, da ordem de 39,8%, é em 1974, exala
mente quando a manifestação silenciosa dos eleitores do País exigiu Oovas 
atitudes dos detentores do poder, no sentido de maiores liberdades democrá
ticas 

Talvez, Sr. Presidente, estejamos caminhando sobre coincidências, mas 
ainda que assim seja, vale o registro de mais outra. De acordo com infor
mações do Centro de Contas Naciona_is e Centro de Estudqs Fiscais, do Insti
tuto Brasileiro de Economia, da Fundação. Getúlio Vargas, na década de 70 a 
remuneração do trabalhador como um todo em nosso País apresentou uma 
participação inferior a períodos isolados de 1949 a 1959, tendo atingido o seu 
limite inferior e~ 1974, em tornQ de 50,8% do total da renda interna brasilei
ra. 

A crise é geral. Alcança quase todos os setores, e ainda que algum exista 
com um bom desempenho, a própria situação do conjunto contribui para que a 
sua performance seja reduzida de expressão. 

A safra agrícola deste ano atingiu a valores bastante altos, mas logo o 
principal foco inflacionãrio, até então localizado na agropecuãria, modou de 
posição, surgindo sob nova cobertura, mas reluzindo os seus 6,6% mensais. 
Ao mesmo tempo, a tributação da soja para exportação gerou um movimento 
de resistência dos produtores, numa demonstração de que o setor agrícola 
quer deixar de ser .. tapa-buracos" na crise é o penalizado nos momentos de 
êxito. 

Mas tudo isso,-Sr. Presidente, demonstra que a crise é profunda e requer 
um diagnóstico competente, que deve ser rapidamente providenciado, sob 
pena de se perder a oportunidade para tanto. 

As meias medidas, os pacotes de circunstâncias de nada resolvem, pois 
somente embaralham ainda mais as cartas, dificultando a solução dos proble· 
mas. O que cabe é refletir, refletir. e somente depois de terem sido amarrados 
num conjunto todos os problemas maiores, é que cabe a apresentação de so-
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luções. Agir de outro modo é querer bancar o mâgico para uma platéia cansa
da de conJJ.ecer truques que não se renovam. 

As nossas dificuldades, voltamos a dizer, crescem por vãrias-razões, mas 
a razão fundamental é que os responsáveis pela administração da coisa públi
ca, neste País, não têm tido uma postura séria, responsãvel. As alterações das 
regras no campo econômico, comO no campo político, se alteram diariamen
te. E esta não é apenas a nossa posição, o nosso entendimento. Temos aqui 
declarações de outras pessoas que fazem suas críticas à falta de definições go
vernamental nos vârios campos de atividadcs deste País. Destacarfainos aqui, 
nesta oportunidade, a palavra do Presidente da Associação Brasileira da InM 
dústria Elétrica e Eletrônica e do SindicatO da Indústria de Aparelhos ElétriM 
cos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo, Firmino Rocha de FreiM 
tas, que afirmou, na última semana, ao tomar posse na presidência desses im~ 
portantes organismos: 

.. Os empresários têm o direito de esperar que o Governo garan~ 
ta, sem sobressaltos e hesitações, "a saúde política, económica e so
cial do País, a fim de permitir o florescimento da atividade e os fru
tos da ação empresarial". 

O empresário cobrou, ainda, clara e objetiva definição da polí
tica económica mais conveniente à Nação, "proporcionando-nos 
parâmetros de orientação geral e de prioridades específicas para o 
melhor atendimentO dos objetivos de nossa economia. Só asSim 
chegaremos à definição de uma política industrial consistente e rea
lista". 

Rocha de Freitas disse que dentro do sistema capitalista que o 
povo e a Nação escolheram livremente, '"entendemos que compete 
ao Govemo criar e manter .o clima de confiança, respeito e liber-dade 
de escolha à iniciativa privada, nos limites claramente delineados de 
suas responsabilidades sociais. Finalmente, é obrigação do Governo 
o ordenamento das regras básicas de entendimento e convivência 
entre o capital e o trabalho, para que seu relacionamento se desen
volva, ao longo do tempo, de forma natural, sem perturbar, nos 
abismos· do caos, da subversão, e da demagogia, o equilíbrio so
cial." 

São palavras do Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétri
ca e Eletrônica e do Sindicato da Ind(lstria de Aparelhos Elétricos, Eletrôni
cos e Similares do Estado de São Paulo. 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

OS&. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço V. Ex• com prazer, Se
nador Affonso Camargo. 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Senador Evelásio Vieira, V. Ex• 
aborda, .mais uma vez, o problema mais sério, quem sabe. que a nossa Nação 
enfrenta nestes dias, que é o problema da fixação das regras do jogo. A eco
nomia não se desenvolve com bons resultados sem a fixação de regras. Estas 
declarações que V. Ex• leu e que representam o pensamento do empresariado 
brasileiro, realmente constituem o grande drama. Sabemos que todos aque
les que lidam com a Produção, para alcançar maior produtividade precisam 
conhecer as regras do jogo. E, hoje. o País vive perplexo, com a tecnocracia 
também perplexa. A tecnocracia é combatida por nós, mesmos nos momen
tos em que procura demonstrar a sua maior lucidez, mas ela é mais combati
da ainda quando demonstra momentos de indecisão. E V. Ex• sabe que, hoje, 
aqueles que falavam que a prioridade era a produção, qu'e a prioridade era a 
agricultura, hoje jâ falam que a prioridade é inflação, esquecendo-se da Ba
lança Comercial. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SE) ==-A Principal! 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - E inclusive no meu Estado, dou 
esse testemunho: depois do famigerado problema do confisco da soja, agora 
esse ano temos uma área de trigo plantada menor do que a do ano passado, o 
que não pode se conceber, por se tratar de um produto que importamos. De 
modo que esse é o grande drama do Brasil: não sabemos quais são as metas 
do Governo. Então a tecnocracia se coloca naquela sua posição mais negati
va, mais afastada da opinião PUblica, e no caso, da opinião do empresariado 
que produz no País. Então não conseguem nem convocar mais o País; para 
que a Nação e o Governo pOssam trabalhar no mesmo sentido. V. Ex• abor
da mais uma vez esse assunto, e temos certeza que terá que abordar outras ve
zes, porque realmente é o problema mais sério que o País enfrenta. Meus pa
r-abéns. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Expressamos o nosso agrade
cimento pela magnífica cOntribuição que V. Ex• presta a esta nossa manifes
tação de critica ao procedimento das_ autoridades federais, ao chamar a 
atenção para que essas autoridades procedam e ajam com seriedade. Temos a 
impressão que estamos num pafs sendo dirigido por homens levianos, irres
ponsáveis, que hoje dizem uma coisa e, no dia seguinte, adotam medidas con
trárias em prejuízo da sociedade brasileira. A inflação galopante neste País, o 
endividamento externo, a dívida pública· e outras dificuldades que estamos 
atravessando são efeitos de uma das causas, sendo que a mais grave é a falta de 
seriedade deste Governo, a t4l ponto que eu vou reproduzir o que disse o Sr. 
Ministro da Indústria e do Comércio, hâ dias, em São Paulo, numa reunião 
fechada para empresários. Do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio tinha 
eu a melhor impressão, para mim tratava-se de um homem sério, responsável. 
Mas, a partir de ontem, passo a não ter a mesma. impressão do titular de uma 
importante Pasta, que é a da Indústria e do Comércio. Vou aqui destacar o 
que a imprensa nacional publicou - não foi um jornal, foram vários: 

"Mais importante que o combate à inflação é a busca de um 
equilíbrio na Balança Comercial..." 

O Governo até agora vinha alardeando por todos os meios ocupando to~ 
dos os veículos de comunicação social, dizendo que o grande problema nosso 
era a inflação. Mas, nós da Oposição, não. Há vários anos que vimos aqui, 
nesta Casa, sustentando que o grande problema nosso é o endividamento ex
terno. E lembramos agora que sempre o Senador Virgílio Távora, responden
do pela Liderança do Governo no campo económico, dizia que isso não era 
preocupação, que o fato de devermos 15, 20, 30 bilhões de dólares não consti
tuía problema algum. Estamos agora nos aproximando dos 60 bilhões de 
dólares e já algumas autoridades do Governo começam a reconhecer que o 
endividamento eXterno é o problema mais sério. 

H •• porque, para combater a inflação interna, o Governo dis
põe de instrumentos suficientes ... " 

Ora, meu Deus, se o Governo Federal dispõe de mecanismos para impe
dir essa inflação violenta, segundo o titular do Ministério da Indústria e do 
Comércio, por- que não coloca em ação esses mecanismos, para reduzir essa 
inflação violenta, que está a corroer os salários minguados dos trabalhadores 
brasileiros e a descapitalizar, cada vez mais, o empresário nacional'? 

Mas prossigo nas declarações do Sr. Camilo Penna. 

"Mas, as contas externas dependem menos do Governo, e maiS 
do empresário nacional, o qual o Governo pode apenas orientar, in
duzir, mas não controlar- admitiu, ontem, em São Paulo, o Minis
tro João Camilo Penna, da Indústria e do Comércio, em reunião in
formal com os industriais dos setores de Bens de Capital na Sede da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquina. 

No início da reunião, que durou quase três horas, João CamilO 
Penna observou que embora a imprensa não tenha dado tanta im• 
portância à preocupação do Governo com o mercado externo, esse 
é, sem dúvida, o principal problema. 

O Ministro perguntou depois se os jornalistas estavam presen~ 
tes. Ao ser informado que estavam, retrucou: isso não é para ser tor
nado público; para os jornais, a inflação é a prioridade número um" 

Eu pergunto: Isto é o Governo sério, responsável? Pela imprensa leva ao 
conhecimento do povo que a prioridade do Governo é o combate à inflação, 
mas na verdade, age de modo diferente. Por que essa sonegação? Por que essa 
miscificação? Por que se está procurando iludir o povo brasileiro? 

Prossigo: 

.. Na reunião, Camilo Penna ressaltou, também, que a partir de 
agora, os empresários não devem esperar muitos recursos do Gover
no para financiar seus projetas. O déficit OrÇamentário chega a 
CrS 3 bilhões de cruzeiros". 

No Governo João Goulart era a metade, 2,5. Corresponde esse déficit a 
5% do PIB. 

Mas o objetivo nosso foi de mostrar de que maneira está se brincando 
nesta Nação: da maneira leviana e irresp-onsável como se portam as mais altas 
autoridades desta Nação. 

É por isto, Sr .. Presidente, que a situação neste País vai cada vez pior no 
campo econômico, social e político. Não se sabe se vai ter eleições munici~ 
pais ou não; o Senhor Presidente da República não se define, a Bancada do 
PDS, no Senado, se reúne e decide que as eleições não serão realizadas, mas 
um dos seus vice-Iíderes, nesta Casa, diz que a decisão ainda não foi adotada 
porque o Senhor Presidente da República ainda não decidiu se nós vamos ter 
ou não eleições. Dizem que o interesse do Governo é prorrogar as eleições 
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municipais para prorrogar o mandato do colégio eleitoral, porque também, 
não é para ter eleições para governos estaduais em 1982. 

Sr. Presidente, assim não poderemos sair das dificuldades em que nos en
contramos. É preciso o Governo agir, de uma Vez por todas, com seriedade e 
'responsabilidade para buscar a credibilidade e recuperar a confiança do po
vo. E este povo, então, unido, possa reabilitar este Pafs da situação em que se 
encontra, marchando, a cada dia mais, a passos gigantescos para um caos 
econômico, financeiro e, principalmente, social. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - V. Ex• permite um aparte? 
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, lamentavelmente, 
não concordo com V. Ex•. Quando visitava, ainda há bem poucos dias, a Eu
ropa e, antes, al.guns países da América do Sul, vi como olham, com con
fiança, para este grande País que é o Brasil. E fique V. Ex• certo de que nós 
hoje somos bem maior do que éramos ontem no tempo de Jânio Quadros e, 
muito mais, no tempo do Sr. João GOulart, e seremos muito maiores amanhã. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Só o que faltava, Senador, era 
hoje sermos piores do que ontem. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Esta era a declaração que eu que
ria ouvir de V. Ex• e fico satisfeito. Mas, quanto ao endividamento, Sr. Sena
dor, temos, na verdade, uma grande dívida mas temos que olhar como se fôs
semos- e somos realmente- donos de um patrimôniO que era grande e que 
cresce a cada dia, quando sentimos e vemos o que está sendo investido em 
obras que farão amanhã este País maior no seior índustrial e dando maiores 
possibilidades para a sua agroindústria, que são as obras de infra-estrutura, 
no setor de energia elétrica. E basta citar Tucuruí, onde se gastam milhões, 
onde se levantam barragens que já alcançam setenta metros e de onde, em 
breve, sairão dois e depois oíto bilhões de quilowats de energia; Itaipu e ou
tros empreendimentos, que não vou dizer, para não tomar tanto tempo do 
discurso de V. Ex•. Poderia citar outras grandes inversões do Governo. Veri
ficamos que os recursos estão sendo bem empregados, o que nos dã o direito 
de dizer que o Governo é sério. Quanto, também, à divida externa e quanto às 
outras preocupações de V. Ex•, acho que o Governo está agindo até com mui
ta tranqUilidade, dando oportunidade até a nós do Congresso a que o ajude
mos nas definições, até mesmo nas políticas, como esta, por exemplo, que 
V. Ex• misturou, falando na parte de finaO.ças, de economia e de política, que 
sejam das eleições ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Teria que misturar, porque 
estou fazendo urna apreciação sobre as dificuldades no campo econômico, so
cial e político, pela falta de definições. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Veja V. Ex• como o Governo estã 
agindO com bom senso. V. Ex•s estão a cobrar do Governo uma definição. 
Por que não a torhamos nós do Congresso? Por que não as tomam V. Ex•s do 
PMDB, do PP ou do PTB? Enquanto nós do Partido do Governo ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Mas não podemos contar 
com V. Ex•s, porque V. Ex•s aguardam ordens do Planalto. Estão aí, em tra
mitação, projetes que permitirão, uma vC:z aprovados, a realização das 
eleições este an-0~ Entretanto, V. Ex•s do PDS não podem, infelizmente, deci
dir de acordo com a consciência de V. Ex•s, porque dependem da palavra do 
Planalto. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex•, neste ponto, estã equivo
cado. Somos um Partido do Governo, formamos um cánjunto; tomamos, 
realmente, uma posição que estudamos. Agora, estaríamos errados, se esta 
posição não a tomássemos, procurando acertar com o Executivo- nós que, 
nessa altura, somos a maioria do Legislativo - buscando o que é melhor 
para os interesses daNação é, isto é que é interessante. sem procurar esconder 
o jogo ou sem ter aquela indefinição que sinto em muitos dos membros da 
Oposição os qua-is se dizem contrários à prorrogação de eleição e se nós pu
déssemos olhar, por dentro, o coração dos partidos, veríamos que, aí sim, tal
vez houvesse muita insinceridade. Perdoe V. Ex• o aparte. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Senador Gabriel Hermes, o 
Brasil estâ bem maior do que antes de 64; a dívida externa, antes de 64, era de 
3 bilhões e 500 milhões de dólares; hoje, estã se aproximando dos 60 bilhões 
de dólares - dois trilhões e 500 bilhões de cruzeiros - e o Brasil tem que 
contrair novos emprésümOS, realizar novos .. papagaios" no exterior para pa
gar juros e as amortizações, porque não tem condições de resgatâ-los com re
cursos próprios. Realmente, o endividamento interno era praticamente ine
xistente. Hoje, está a mais de 500 bilhões de cruzeiros. A inflação chegou a ser 
maior que a atual uma única vez, mas foi uma inflação que subiu e que era, 

inclusive, artificial. Hoje, temos uma inflação de 87,2% e é espontânea e in
controlável. Hoje, os empresários, os colegas de V. Ex• no Brasil estão desca
pitalizados e V. Ex• sabe perfeitamente, é diflcil encontrar um empresário, no 
Brasil, que não esteja compromissado com estabelecititentos de crédito. Hoje 
a pobreza se ampliou no Brasil, ela é muito maior do que antes de 1964, a mi
séria é muito maior do que antes de 1964. 

Realmel"'t;;:, as ...:o1sas no Brasil cresceram, mas para pior. A distribuição 
da riqueza piorou; o Nordeste, hoje, muito mais pobre do que ontem; o Norte 
de V. Ex•, muito mais pobre. Hoje a desnacionalização é muito maior do que 
até 1964. 

V. Ex• tem razão, mas nós não queremos ter um Brasil nessas condições. 
Nós queremos outro Brasil e para termos outro Brasil é preciso que o Gover
no de V. Ex• proceda com seriedade, com responsabilidade, estabeleça dire
trizes seguras que dêem continuidade. 

V. Ex• que é empresário e agora será eleito Vice-Presidente da Confede
ração Nacional das Indústrias, sabe perfeitamente que o empresário está insa
tisfeito, está inquieto, por falta de definições, por falta de diretrizes seguras, 
de continuidade do Governo, ao qual V. Ex• dá apoio nesta Casa. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Permite V. Ex• um breve aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço sempre, com muito pra
zer, V. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)-Nobre Senador, nunca fomos nós, 
os industriais, nós os proprietários de g{andes fazendas e até mesmo os mé
dios, nunca tivemos um património tão grande. E a prova disto é como cres
cemos naquilo que produzimos, naquilo que exportamos, que se multiplicou, 
não foi apenas somado - multipliCou-se. Hã aquela história que nós gosta
mos de contar, de chorar, mas a verdade mesmo ~ que os patrimónios são 
bem mais fortes, bem mais sólidos e até mesmo esta coisa tão temerosa que 
nós temos de inflaçã9 vamos olhar o nosso vizinho rico, a Argentina ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Quer dizer que essas decla· 
rações dos colegas de V. Ex•. presidentes de federações de Santa Catarina, 
do Paraná, de São Paulo, das entidades patronais deste Brasil, é choro e tudo 
é falso, tudo é mistificação? 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA) - Não, Excelência, não é mistifi
cação. É natural que quando se cresce precisa-se de mais recursos e se sente 
que, realmente, os recursos não são bastantes. Esta que é a verdade, mas que 
os patrimónios são bem maiores, eu sei que o são, porque é fácil, facílimo 
provar, nobre Senador. Mas não entrarei neste detalhe porque seria tomar o 
tempo de V. Ex• E, quanto à inflação, olhe a Argentina, o nosso vizinho rico, 
aí do lado! Como a inflação cresceu e continua crescendo e a Argentina não 
tem medo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Realmente, nobre Senador, 
há uma inflação na Argentina superior à nossa, mas as condições de vida do 
povo argentino são totalmente diferentes; os argentinos têm um padrão de 
vida nitidamehte·superiõr. Ao argentino Sobáúecursos financeiros para estar 
no Brasil, agora, avançando no ramo imobiliário, como acontece em Santa 
Catarina, no Rio Grande dO Sul, acontece, também, no Rio de Janeiro, São 
:Paulo e Espírito Santo, para adquirir cOntroles acionários de empresas brasi
ieiras. Agora, até os argentinos já estão adquirindo empresas tradicionais 
nossos, até ontem. Por quê? Pela incompetência do Governo de V. Ex•! Por
que é um Governo que não é sério, é um Governo que não é responsável. E, 
eu aproveitei para trazer depoimentos de autoridades que não pertencem ao 
Partido Popular, que não pertencem aos partidos da Oposição que estão aí, 
são depoimentos de pessoas insuspeitas que estão fazendo coro conosco. 

Ê preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, agirmos com seriedade neste 
País. Nós temos riquezas naturais abundantes, temos um povo excepcional... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... o que se precisa neste País é 
agir com seriedade, com responsabilidade, para aproveitar essas riquezas e 
transformâ-las em bens, bens para a nossa sociedade, para eXP.Ortarmos e tra
zermos divisas. Na hora em que o Governo agir com seriedade, com respon
sabilidade, estabelecendo diretrizes seguras, este Brasil reencontrará o seu ca
minho de prosperidade. Mas, enquanto nós tivermos administradores irres
ponsáveis, desprovidos de seriedade, as dificuldades serão sempre crescentes, 
e não tardará o dia em que o povo irã para a rua e tomará uma posição que 
nós não estaremos aplaudindo, mas que poderemos estar evitando. 

Ouço V. Fx•, nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Senador Evelãsio Vieira, 
custo a acreditar que seja V. Ex• quem esteja a pronunciar expressões tão des
cabidas e tão despropositadas ... 
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Eu estou, inclusive, reprodu
zindo palavras do ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Pior ainda. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... Ministro da Indústria e do 
Comércio e de presidente de uma entidade produtora de São Paulo. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- E até pare<:e que V. Ex• não sere
fere ao País. Acredito que V. Ex• esteja inteirá:mCritC equ1V0êa:do quanto aos 
qualificativos que vem dando aqui ao nosso Governo. Nós temos aqui um 
Governo sério, emiiiente Senador, um Governo responsável, um Governo pa
triota. Um GoVerno_ que estã realmente voltado para resolver os problemas 
deste País, enfrentando graves problemas que são alheios à sua própria von
tade. Problemas que são importados, e que não são privilégio do nosso País, 
mas que hoje atingem a toda a comunidade universal. Portanto o que V. Ex• 
precisa, como um dos homens responsáveis desta Casa, e todos nós, porque 
temos obrigação como representantes do povo, para aqui viemos mandados 
pelo povo, é trazer sugestões, é ajudar o Governo á. solucionar e a enfrentar 
esses graves problemas. Esta é a nossa missão, que-não deve se resumir nos 
homens do Governo a defender o Governo, e nós homens da Oposição a 
combater com acidez, com quase- me permita a expressão um tanto forte
selvageria com que V. Ex• se irrompe contra o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dois eventos desejo registrar, hoje, ambos relacionados com o meu Esta
do e a grande região amazônica. Um, que estã ocorrendo no Clube de Enge
nharia do Rio de Janeiro, com o Simpósio sobre a Província Mineira da Serra 
dos Carajás, que eles mesmos denominaram, se referindo à província, de urna 
riqueza sem limites. 

Este Simpósio, Sr. Presidente, vem se realizando com debates que ocor
reram no dia 14 com eminentes técnicos, geólogos, engenheiros, homens da 
mais alta qualificação. 

O Simpósio contou com a participação de eminentes técnicos e dos mais 
eminentes especialistas brasileiros. 

O temãrio que passo a ler diz da oportunidade de encontro: 

SIMPÓSIO SOBRE A PROVINCIA MINERAL DA 
SERRA DOS CARAJÁS 

Uma riqueza sem limites 

Uma realização do Clube de Engenharia, Sociedade Brasileira de Geologia 
(Núcleo do Rio de Janeiro) e Associação Profissional dos Geólogos do Estado 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Absolutamente não posso do Rio de Janeiro. 
aceitar os termos de V. Ex' 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Então retiro com muito prazer, a 
expressão _selvageria porque procurei apenas, urna palavra forte para classifi
car as suas acusações. 

Tenho escutado aqui os discursos de V. Ex•, todos dirigidos numa lin
guagem superior, sem descer a expressões tão agressivas e impróprias de in
competente, de falta de seriedade, Sr. Senador; V. Ex• não pode em hipótese 
nenhuma fazer esta afirmação, senão cometendo uma terrível e grande injus
tiça. E mais do que uma injustiça, a afirmar algo que não corresponde à ver
dade dos fatos. Permita-me discordar, com veemência, do tratamento que 
V. Ex• dispensa ao Governo, que não está de acordo mesmo com a própria 
lhaneza, a própria delicadeza, a própria seriedade, a própria grandeza com 
que V. Ex• coloca os problemas nesta Casa. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Concluo jâ, Sr. Presidente, di
zendo que quem não é sincero é insincero, quem não é respoOsãvel é irrespon
sável, quem não é sério ... 

Senador Lomanto Júnior, vou dar mais um exemplo: estabeleceu-se o 
Programa Nacional do Álcool. Pois bem, o Governá estâ Concedendo recur
sos financeiros Subsidiados para os usineiros produzirem álcool carburante, 
para reduzirmos a importação de petróleo. O Ministro das Minas e Energia, 
nosso colega Senador Cesar Cais, reconheceu publicamente, numa palestra 
realizada para um grupo de senhoras no Clube Militar, do Rio de Janeiro, 
que esses mesmos usineiro-s que estão sendo privilegiados nos recursos finan
ceiros, estão retendo o álcool para as exportações, para obter maior lucrativi
dade. De que outras medidas desviando a verdadeira rota do PROÁLCOOL 
estão sendo cometidas . .t o próprio Ministro que reconhece que o Programa 
não estã sendo sério, não estã sendo conduzido com responsabilidade. Veja 
V. Ex•, que eu sempre que falo, nesta Casa, procuro pensar, meditar nas mi
nhas expressões. Estou fazendo estas afirmações porque os fatoS estão a pro
var que o Governo não tem agido com correção, com seriedade, com respon
sabilidade. O Senhor Presidente da República, antes, quando era candidato, 
quando assumiu a chefia da Nação, proclamou à Nação ·que conduziria es~e 
País a urna verdadeira democracia, entretanto, os seus últimos gestos são a 
prova mais séria dos retrocessos ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - E o estâ conduzindo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - ... se desejasse ele, de forma 
séria e responsável, conduzir este País para a democracia, não estaria traba
lhando no sentido de prorrogar mandatos, porque isto é uma imoralidade, aí 
está outra prova da falta de seriedade e responsabilidade. 

É por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Brasil se apresenta a 
cada dia com problemas maiores, com dificuldades maiores, para o povo bra
sileiro. 

Estamos certos e convictos de que na hora em que o Governo passar a 
agir com seriedade, com responsabilidade, vai readquirir a credibilidade e o 
apoio de todos, e aí sim, poderemos reencontrar o VerdadCiro caminho da 
prosperidade, do bem-estar, do desenvolvimento, no seu verdadeiro sentido, 
para a sociedade brasileira. (Muito bem! Muito bem!) 

Local: Clube de Engenharia, Avenida Rio Branco,-124, 259 andar. Dias 14, 
23, 28 de abril, 5 e 12 de maio. Horário: /8 h. 

Um Projeto em Discussão 

A importância e a magnitude dos recursos mobilizados para a im
plantação do Projeto Carajás- a mizis expressiva província mineral 
descoberta, nos últimos tempos - levaram o Clube de Engenharia a 
promover. juntamente com o Núcleo do Rio de Janeiro da Sociedade 
Brasileira de Geologia e a AssociaÇão Profissional dos Geólogos do 
Esc ado do Rio de Janeiro, um amplo debate, entre os seus associados, 
sobre o impacto que um empreendimento desse porte exercerá sobre a 
política e a economia do País. 

A Serra dos Carajãs, na Região Amazônica, cuja riqueza em 
minérios ê conhecida pelo menos desde o Século XVII, quando 
descobriu-se ouro em Gurupi, na fronteira do Parâ com o Mara
nhão, é apontada hoje como -a maior concentração de minérios de 
alto teor exist_ente na terra. As suas jazidas são estimadas, atualmen
te, em 18 bilhões de toneladas de minério de ferro a 66%, e, possivel
mente I bilhão de toneladas de minério de cobre a I%, além de mao
ganês (45 milhões de toneladas), bauxita (40 milhões de toneladas), 
níquel e ouro. 

A fim de explorar esses recursos naturais de perspectivas impre
visíveis, o Governo Federal pretende imPlantar o Projeto Carajãs, 
que se destaca, pela sua dimensão e o montante dos investimentos, 
como o maior empreendimento de mineração do País. A implan
tação do Projeto Carajâs proporcionará, dentro de uma perspectiva 
global, uma grande influência em vãrias atividades setoriais, diante 
das suas implicações nos Campos Político, econômico social, cientí~ 
fico e tecnológico, além do impacto direto que exercerá sobre a pró
pria Região Amazónica. Só na constrUção da Estrada de Ferro Por
to da Madeira- Carajás (São Luís- Serra dos Carajãs), numa ex
tensão de 890 km, totalmente eletrificada, através de 61 pontes e via
dutos, em plena floresta amazônica, serão aplicados recursos da or
dem de I ,3 bilhão de dólares, para permitir a escoação do minério 
até à Baia de São Marcos, no Maranhão. 

Com a exportação de minérios, o Governo Federal espera uma 
receita cambial de cerca de U S$ 630 milhões de dólares anuais. Os 
investimentos totais, somente na exploração do minério de ferro, 
deverão consumir recursos da ordem de USS 2,6 bilhões. O em
preendimento, segundo os técnicos da Amazônia Mineração, que e
xecuta o plano de exploração, será 100% nacional, limitando-se a 
participação das empresas de consultaria estrangeira em apenas 
10%. 

Dia 14 (segunda-feira) 
Geologia e Potencial Mineral 
Expositor: Geólogo Breno Augusto dos Santos, da Rio Doce 

Mineração (DOCEGEO).-
Presidente: Geólogo Gustavo Noronha Diniz Gonçalves, presi

dente do Núcleo do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Geo
logia. 
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Relator: Geólogo Paulo Bahia, diretor do Instituto Brasileiro 
de Mineração (IBRAM). 

Dia 23 (quarta-feira) 
Impacto do Projeto sobre o Meio Ambiente. 
Expositor: Engenheiro Francisco Fonseca, Superintendente da 

DOCEGEO. 
Presidente: Geólogo Arno Bertoldo, presidente da Associação 

Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro. 
Debatedores: Engenheiro OtáviO Eliseo Alves de Brito, Secre

tário Executivo da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(FUNDEP), da UFMG, e Darson Dagoberto Duarte, Secretário de 
Recursos Naturais e Meio Ambiente do Estado do Maranhão. 

ria. 
Relator: Engenheiro Roberto Mariano, do Clube de Eng~nha-

Dia 28 (sogunda-feira) 
O Projeto Alinério de Ferro, !nfra~estrutura e Produção 
Expositor: Engenheiro Paulo Augusto Vivacqua, Diretor de 

Projeto da Amazônia Mineração SjA (AMZA). 
Presidente: Engenheiro Celso Juarez de Lacerda, diretor da FI

BASE. 

Debatedores: Engenheiro Paulo Brandão, do Clube de Enge-
nharia, e, Professor Carlos Alberto NuneS Cossenza, da COPPE. 

Relator: Engenheiro Joel Weisz, do Clube de Engenharia. 
Dia 5 (segunda-feira) 
O Potencial Económico da Província Mineral 
Expositor: Engenheiro Fausto Aguiar, Coordenador de Plane

jamento da Cia. Vale do Rio Doce (CVRD). 
Presidente: Engenqeiro Alexandre Henriques Leal Filho, dire

tor do Clube de Engen)laria. 
Debatedores: Engenheiro Luiz Alfredo Salomão, diretor do 

Clube de Engenharia, ç: ProfessOr Celso Pinto Ferraz, do Instituto 
de Geociências, da UNlCAMP. 

Relator: Economista Carlos Afonso Braga, do DNPM. 
Dia 12 (segunda-feira) 

O Projeto Carajds (mestii"edonda) 
Participantes: Engenheiro Henrique Guatmozin, presidente do 

Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Senador Gabriel Her
mes e Comandante Renato Archer. 

Presidente: Engenheiro Eliezer Batista, presidente da Cia. Vale 
do Rio Doce (CVRD). 

Coordenador: Professor Antonio Dias Leite. 
Relator: Geólogo Cels·o Ponte, presidente da Sociedade Brasi

leira de Geologia. 

O Simpósio será encerrado com uma mesa~r~_donda, da qual participa
rei a convite do respeitável Presidente do Clube de Engenharia. Como vê V. 
Ex•, o interesse pela região do meu Estado, o in_teresse pelas riquezas: o ferro, 
de cujas minas somos talvez um dos maiores possuidores hoje, dentro doBra
sil e do mundo; do cobre, que surpr~ende pela extensão; da bauxita, do ouro, 
e outros, impressionam, Sr. Presidente. 

Paralelamente e sem que houVesse entendimento, nem sequer conheci
mento entre os dois centros de estud~s. a Federação das Indústrias e a Asso
ciação Comercial do meu Estado e o Instituto de Desenvolvimento Económi
co do Pará, prepararam um seminário de energia, em que aparece com desta
que a posição de Tucuruí, a grande hidrelétrica em construção no meu Estado 
e que, sem dúvida nenhuma, vai mudar e fazer mudar a face, não apenas da
quela região. mas de toda a região do Tocantins, beneficiando e abrindo no
vos camros para Goiás, Mato Grosso, Parâ e Maranhão, e, ainda outros se
tores ligados a energia serão debatidos. 

Leio o roteiro do Seminário: 

SEMINÂRIO SOBRE ENERGIA 
E FONTES ENERGt.TICAS DO ESTADO DO PARÂ 

Promoção: 

- Federação das Indústrias do Pará (FIEPA), Associação Co
mercial do Parâ (ACP) e Instituto do Desenvolvimento Económico
Social do Pará (IDESP). 

Objetivo: 

- Realização de reuniões nas quais expositores vinculados ao 
setor energético, especialmente convidados, debaterão com técnicos 
e empresários paraenses as alternativas existentes para a sOlUção do 
problema energético do País, sendo concedido destaque ao aprovei-

tamento dos recursos naturais do EstaQ.o do Pará. Após o Semi
nário, será elaborado, pelas _entidades promotoras documento que 
proporá as diretrizes básicas para a imediata integração do Estado 
no programa energético nacional. 

Data: 24-4-1980 
Hora: 16:30 
Tema: "Ca-TVão mineral -perspectivas, mercados e potenciali-

dade da Amazónia". 

Data: 24-4-1980 
Hora: 20:00 
Tema: "Energia, Petróleo e gás natural na Amazônia". 

Data: 25-4-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "Energia Hidroelétríca- miCro geração na Amazônia". 

Data: 25-4-1980 
Hora: 20:00 
Tema: "Energia Hidroelétrica - macrogeração na Amazô-

nia". 

29 Período 

Data: 13-5-1980 
Hora: 16:00 
Tem?-_~ "Combustíveis líquidos obtidos da biomassa- aspectos 

económicO$ e tecnológicos". 

Data: 13-5-1980 
Hora: 20:00 
Tema: uTecnologia disponível no Brasil para a produção de 

combustíveis não derivados do petróleo". 

Data: 14-5-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "Etanol a partir da madeira- viabilidade das florestas 

amazónicas". 

Data: 14-5-1980 
Hora: 20:00 
Tema: "Metanol a partir da madeira- o programa da CESP". 

JP Período 

Data: 27-5-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "Etanol a partir da mandioca- a experiência brasileira 

e perspectivas". 

Data: 27-5-1980 
Hora: 20:00 
Tema: "Etanol a partir da cana-de-açúcar- atualidade e pers

pectivas brasileiras". 

Data: 28-5-1980 
Hora: 16:00 
Tema: •'A experiência empresarial para a produção de álcool a 

partir da mandioca". 

Data: 28-5-1980 
Hora: 20:00 
Tema: ••A experiência empresarial para a produção de álcool a 

partir da cana-de-açúcar". 

49 Período 

Data: 10-6-1980 
Hora: 16:00 
Tema: '•Mini e microusinas para a produção de álcool a partir 

de cana-de-açúcar e sorgo". 

Data: 10-6-1980 
Hora: 20:00 
Tema: •'PROÁLCOOL - sistemática, recursos disponíveis e 

programados - sua utilização no Pará". 

Data: 11-6-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "Equipamentos industriais para a fabricação de com

bustíveis líquidos não-derivados do petróleo -- disponbilidade no 
Brasil". 
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Data: 11-6-1980 
Hora: 20:00 
Tema: .. 0 meio ambiente e o programa do álcool". 

5P Período 

Data: 24-6-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "O empresário brasileiro e sua efeiiva participação no 

programa energético nacional". 

Data: 24-6-1980 
Hora: 20:00 
Tema: "Programa de substituição de combustíveis derivados de 

petróleo por álcool". 

Data: 25-6-1980 
Hora: 16:00 
Tema: "Fronteira agroalcoolcira e fronteira agroalimentar". 

Data: 25-6-1980 
Hora: 20:00 
Tema: ''Potencialidade edafo-climãtica do Estado do Pará para 

o cultivo de cana-de-açúcar, mandioca e sorgo sacatlno". 

Este seminário no meu Estado contou, Sr. Presidente, na sua instalação, 
com a presença do ilustre engenheiro e estudioso que é o nosso Vice
Presidente da República, Dr. Aurc::liano Chaves. 

E o que é importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é verificar como 
no meu Estado a nova geração- formada pela grande Universidade do Pará 
e outras escolas superiores - está lançando técnicos de alta qualificação, en
genheiros, especialistas em todos os setores da geologia, que jâ estão servindo 
em todo o Brasil e no exterior. 

Sr. Presidente, buscam os homens do Pará, com os debates sobre ener
gia, sobre o ferro dos Carajás, os melhores caminhos- de aproveitamento des
sas riquezas do solo paraense. Procuram formas de exportar o nosso ferro 
não apenas em bruto, mas transformado em gusa e outras formas que o valo
rizam, para que não seja exportado a 14, 15, 20 dólares a tonelada, mas sim, 
dez, vinte, cem vezes mais valorizado depois de transformado. 

O problema da energia elétrica, o problema do petróelo e do gás natural 
da Amazônia são objeto de estudos, participando dos debates superintenden
tes da PETROBRÁS e dos órgãos do Ministério dãs M1nas e Energia e de ou
tros órgãos de responsabilidade do Governo. A energia hidrelétrica, e sobre
tudo o problema de micro gerações na Amazônia, nos deu um retrato do que é 
possível fazer-se naquela região cortada por rios. Combustíveis líquidos obti
dos da biomassa, aspectos económicos e tecnológiCOs -também são objeto de 
debates. 

Finalmente, Sr. Presidente, o etanol, já que somos uma região rica em 
madeira, também foi ali estudado e debatido; o metanol, o problema do ál
cool, já que ali se oferecem âreas magníficas para a produção da canaviais de 
que tanto vamos precisar, principalmente do etanol, a partir da mandioca e 
de cujas experiências nos foram dadas demonstrações no decorrer do Semi
nário por técnicos âa mai"s alta especialização, vindos e ali chegados de todo 
Brasil. 

Como vêem os nobres Senadores, quando se vê a juventude formada nas 
universidades da Amazônia e do Brasil, e os homens das classes produtoras 
preocupando~se com esses-problemas, debatendo~os com seriedade, estudan
do, temos de dizer com muita fé que ternos que confiar cada vez maiS no futu
ro desta grande Nação, deste grande País. E conforta-nos, Sr. Presidente, sen
tir que, ao primeiro convite, mostrado o objetivo do Seminário do meu Esta
do, o Vice-Presidente da República ali passou conosco 3 dias estudando, de
batendo, colhendo elementos para ser, como disse, uma voz aqui no Planalto 
a chamar a atenção para a grandeza que a Amazônia é para o futuro do Bra
sil. 

Paralelamente, para concluir, Sr. Presidente, não podia deixar de diZer, 
como disse, o que ocorre no Clube de Engenharia com o seu excelente encon" 
tro, apoiado pela Sociedade Brasileira de Geologia e pela Associação dos 
Profissionais Geólogos de todo Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
preocupado, estudando, analisando, debatendo os problemas rel;:tcionados 
com a rica proVíncia dos Carajãs que se encontra encravada entre os vales 
mais ricos do Brasil, que são os vales do Tocantins e do Araguaia. Ali, sobre
tudo na área que envolve Carajãs, nUma só volta, encontrâ.mos a maior hidre
létrica do Brasil - Tucuruí- que, dentro de um ano e meio a dois anos, co
meçará a produzir os seus primeiros 2 milhões de quilowatts para chegar a 8 
milhões. 

_ No ~ncontro no Clube de Engenharia, hoje, dia 12, pretendendo levantar 
a posição de um projeto Integrado para o Vale do Tocantins e a Província de 
Carajás, falarei de um projeto integrado que envolva toda a potencialidade 
do Vale d_o Tocantins, de Cai-ajás, de Tucuruí. Não devemos separar, nem 
pensar_em explorar as riquezas da área/do Tocantins sem orientar tudo, obje
tivando Q desenvolvimento em conjunto da região. 

0- projeto integrado envolve, Carajâs, hidrelêtrica e a Hidrovia do To
cantins, esta, a grande estrada de água que servirá para o transporte económi
co do ferro. e de todas as riquezas minerais e agropecuárias de Goiás, Mara
nhão, Mato Grosso e Pará. 

Sr. Presidente, registro aqui estes fatos para que a Casa tome conheci
mento e para que nós, representantes das vãrias unidades da. Federação, fi
quemos cientes de que o Brasil ê grande, especialmente quando vemos o apa
recer de tantas riquezas que começam a ser p'esquisada:S, apenas, em uma área 
de 300.000 km 2 dos 5.000~000 de km 2 da Amazônia. Portanto, temos razões 
de_ sobra para acreditar no futuro grandioso desta Nação, da qual temos a 
honra de ser seus filhos e a felicidade de sentir que é um Estado de um povo 
desejoso de trabalhar, desejoso de fazer o dia de amanhã melhor para os nos
sos filhos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Por delegação da Liderança, tem 
a palavra o nobre Senador Teotónio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL. Pela liderança, pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Senador Evelásio Vieira acabou de fazer um apanhado das contra
dições do Governo, e naturalmente concluiu que essas contradições expõem, 
por si próprias o poder público a um clima de desconfiança, e o pior, um cliw 
ma de desconfiança pública. Seria aqui, Sr. Presidente, ocioso-aumentar a lis
ta dos argumentos apresentados pelo nobre Senador. 

Desejo especialmente, nesta tarde, comunicar ao Senado que mais uma 
oportunidade de demonstração de sinceridade do Governo se abre, neste mo
mento, com o encerramento da greve dos metalúrgicos, em São Bernardo do 
Campo. Toda a imprensa publicou e a_qui nós ouvimos a comunicação oficial, 
através da palavra do Líder Jarbas Passarinho, de que o Senhor Presidente da 
República receberia uma comissão de metalúrgicos, tãO logo fosse encerrada 
a greve:. 

Permito-me relatar uma pequena parte do que ontem ocorreu em São 
Bernardo do Campo, para mais uma vez achar que o problema jâ escapa à 
área ministerial e se transforma em algo quase que privativo do Senhor Presi
dente da R_epública. 

A. Operação São Bernard? só poderá encontrar uma saída, eu não diria 
honrosa, mas uma saída que diminua a tensão existente naquela região se o 
Senhor Presidente Joã? Baptista de Oliveira Figueiredo resolver preocupar
se, como está preocupado com o Fluminense, preocupar-se também com São 
Bernardo. 

Na penúltima reunião dos metalúrgicos, tive Oportunidade de mais urna 
vez fazer o balanço dos acontecimentos locais com o Comandante Braga, 
Chefe da Polícia Militar de São Paulo e Chefe também da Operação em São 
Bernardo. Chegamos à conclusão de que a greve se encerraria domingo que 
passou, e chegamos também à conclusão de que o ambiente no local deveria 
ser o mais tranqUilo. o mais comunicativo, porque era a última coisa que nos 
restava - permitir que os metalúrgicos se reunissem, tanto quanto possível, 
sem constrangimento policial, e dignamente tomarem uma decisão sobre a 
greve. 

Estava eu certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que o ambiente on
tem em São Bernardo seria realmente quase que de confraternização entre as 
forças que durante tantos dias estiveram ali a pique de um confronto sangren
to, ou seja, os metalúrgicos de um lado e o aparato militar de outro. 

No entanto, ao chegar à Praça da Matriz de São Bernardo foi·me ime
diatainente comunicado pelo próprio Comandante Braga de que algo de mui
to sério estava ocorrendo naquele instante na Sacristia da Matriz, e solicitou 
a minha presença naquele local, a fim de permitir qUe o metalúrgico Osmar 
Mendonça, com prisão preventiVa decretada, pudesse sair daquele local pre
so, sem maiores transtornos. 

Dirigi-me à Sacristia da Igreja, a Matriz. Portas fechadas. Da parte de 
fora ouvíamos rugidos lá dentro. Não dava a impressão de que criaturas hu
manas lá estivessem procurando uma solução, porque, na verdade, eram vo
zes ferozes que eu ouvia cá de fora. Acompanhado por um próprio oficial do 
Comando Militar naquela praça, insisti, tocando à porta, para que abrissem. 
Foi jnútil não só o meu apelo. como também o do oficial, que era um Coronel 
da Polícia. Tivemos que pe'neirar por dentro da Igreja, atravessando toda 
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aquela massa, em profundo estado de tensão. E ao lado do altar encontramos 
uma passagem para a Sacristia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é inacreditável e indescritível o quadro 
que lá encontrei De um lado, os agentes do DOPS e de outros órgãos poli
ciais armados, inclusive com bombas na mão- não só vi como também vi
ram os repórteres que fotografaram os policiais portando bombas dentro da 
Igreja -, de um lado, os policiais enfurecidos, transtornados, aos berros, aos 
gritos; do outro, os operários guardando a pessoa do metalúrgico, revidando, 
evid~ntemente, não com palavras diplomáticas, mas no mesmo tom de voz e 
com a mesma veemência dos policiais. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o último ato da repressão se reali
zou dentro da Igreja. No meu entender, tinha que ser, porque este era o obje
tivo da repressão. Tudo mais jâ tinha sido desmoralizado, tudo mais jâ tinha 
sido afetado - o gabinete do Prefeito serviu de palco semelhante à prisão de 
um metalúrgico; o carro de um deputado serviu de palco à prisão de um me
talúrgico; o carro de um senador serviu de palco à prisão de um metalúrgico; 
a casa particular de cada um foi invadida e violada para prender metalúrgi
cos; a praça, as ruas foram invadidas para atacar, espancar e prender meta
lúrgicos. Restava a Igreja. Como a operação era uma operação de aniquila
mento, de extermínio, de invasão de todas as Instituições, tinha que ser a 
Igreja o palco do _último ato da repressão. E diante da Imagem de Cristo- e 
hoje está uma fotografia no Jornal do Brasil a demonstrar, a corroborar com 
o q~e estou dizendo - diante da Imagem de Cristo forani colocadas as alge
mas no operário. 

Mas um parêntese: quando cheguei à Igreja já uma boa parte desta t!agé
dia tinha-se realizado, ou seja, o primeiro ato desta tragédia, uma tragédia 
eminentemente grega, como é tudo que estã acontecendo em São Bernardo 
do Campo. 

Nesta primeira parte- Que- paSSO agora a relatar, por que a outra foi o 
visto -nesta primeira parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os agentes do 
DOPS, disfarçados dentro da Igreja, se aproximara-m Sorrateiramente do me
talúrgico e, de .repente, lhe apresentaram o mandado de prisão e as algemas. 
Foi algemado. Mas, no mesmo momento em que foi algemado, os operários 
tomaram o seu companheiro sob a sua proteção e a quantidade de agentes da 
polícia não foi suficiente para deter-lhes a ação. Retiraram-no nesse momen· 
to do centro da Igreja, levaram-no para a Sacristia e Cxigiram dos policiais que 
o soltassem. Aí, houve um confronto de forças reais; mas, nesse confronto, o 
metalúrgico tCve -as suas algemas abertas e voltou para o meio da multidão, 
com os seus companheiros. Só com a minha chegada e a solicitação feita pelo 
Comandante. Braga, pedindo de mim que procurasse uma solução, que apre
sentasse uma fórmula para evitar o prosseguimentO daquele confronto, é que, 
afinal, as coisas chegaram aos seus termos, sem maiores conseqUências. 

Em entendimento com os metalúrgicos e em entendimento com os agen
tes -aliás, eu com os agentes, não porque eles se recusavam a qualquer tipo 
de diálogo, mas o ·representante do próprio Cel. que me acompanhou - che
gamos a uma solução. O cidadão Osmar Mendonça estava preso. Aí já pouco 
importava o local onde nos achãvamos, se uma lgfeja, uma praça, o que fos
se. Combinamos, então, qUe o cidadão Osmar Mendonça, preso; seria entre
gue à polícia, mas seria entregue por um advogado e, ao mesmo tempo, parla
mentar, e dessa missão se enCarregou o Deputado Airton Soares. Tivemos, 
ainda, que explicar àquela multidão que o Osmar estaVa preso e que, portan
to, tinha que ser conduzido ao veículo da polícia; e que, ao passar pelo local 
onde se encontravam os metalúrgicos, cu ·esperava que a multidão não tomas
se nenhuma atitude. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sr. Osmar Mendonça saiu acompanha
do pelo Deputado Airton Soãres e pelos policiais; atravessaram toda a multi
dão sem que ninguém esboçasse um· gesto de retirá-lo das mãos dos policiais e 
da companhia do Deputado Airton Soares. 

Mais uma lição dos metalúrgicos; maS uma lição que todos nós aprende
mos em São Bernardo: a da alta compreensão diante da gravidade das coisas. 

Pois bem, mesmo assim prbvcfcados, mesmo assim tomados de surpresa 
num tipo de provocação inadmissível e ina·ceitável, mesmo assim, Sr. Presi
dente, voltaram a se reunir os metalúrgicos e declararam o final da greve. En
quanto os agentes da polícia introduziam naquele carro de feição monstruo
sa, paquidérmica, o seu Companheiro, crs·demais cantavam o Hino Nacional e 
o Hino da Independência, com a maior unção, com a maiOr seriedade e com a 
maior dignidade, coisa que faltou ao resto. 

E foi com esTa -dignidade na face, no peito e nas decisões, que voltaram 
ao trabalho, afirmando que durante 41 dias procuraram os seus verdadeiros 
interlocutores, mas, não õ_s enconti'a"iido, resolviam voltar ao trabalho, cons
cientes de que o conflito qUe determinou a greve não terminara, cOmo não 
terminou. Todos nós sabemos que a greve é apenas uma face de uma grave 
questão, aquela face que nos choca, mas que é sTni.plesmente uma advertên-

cia. Ela, em si, é a demonstração visível da profundidade de um conflito esta
belecido nas bases. 

Este connito não foi resolvido; a greve acabou, mas o conflito entre as-o
ciedade democrática representada ali Pelos metalúrgicos e os seus aliados, o 
conflito entre a sociedade democrática e o estado autoritário, representado 
t;:~.mbém ali pelos seus aliados, não acabou. E é para isto que eu chamo a a
tenção, com o maior respeito, dos nobres Srs_. Senadores. São Bernardo não é 
simplesmente uma greve comum; São Bernardo é o princípio de uma ação 
que se realiza em nome da sociedade aberta, em luta permanente com o poder 
fechado, gue quer por sua vez impor esse fechamento a uma sociedade cuja 
natureza ê por si mesma do diálogo e da compreensão. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB- AL)- Com muita satisfação. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Da Mensagem ao Congresso Nacio-
nal, do General João Baptista Figueiredo, lida no dia }9 de março passado, 
destaco o seguinte tópico, a propósito: 

''Assegura-se, por outro lado, liberdade de decisão às partes en
volvidas no que diz respeito aos ganhos de produtividade de cada 
categoria profissional, estabelecidos mediante diâlogo entre patrões 
e empregados." (Página 1()3.) 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Muito obrigado a V. 
Ex' Aí está o argumento flagrante que vem ainda compor a questão levantada 
por V. Ex•, ainda há pouco, em seu discurso. 

Sr. Presidente, num balanço sumário que se fizer hoje sobre a operação 
São Bernardo, vamos concluir com grande dose de melancolia que nada de 
proveitoso para a abertura política dali se colhe; muito ao contrário, os argu
mentos são adversos em toda sua extensão e em todos os momentos destes 41 
dias. E, mais do que isto, suficientes para destruir a estrutura real de uma in
clinação oficial pela democracia. Eu não me refiro às aparências, eu não me 
refiro a gestos vagos, aleatórios que, inclusive, são maiS favoráveis à revali
dação da estrutura de poder soberano do que de um gesto para com a socie
dade brasileira. 

Tenho razões, profundas razões, para admitir que a operação São Ber
nardo foi, sobretudo, uma advertência para toda a Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.)- Infe· 
lizmente, o tempo nem sempre corre como nós desejamos. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB-AL)- Muito obrigado a V. 
Ex•; vou voncluir. 

Tenho profundas razões, Sr. Presidente, para admitir que a operação 
São Bernardo foi montada com o objetivo de mostrar à Nação que o poder é 
incontrastável e que qualquer passo em busca da Democracia esbarrará sem
pre no absolutismo do poder. E sabemos que só há uma forma simples de se 
concluir se um Governo é democrático ou não: é se o poder é substituído de
mocraticamente ou não. Se o poder não admite questionabilidade em torno 
dele, se ele faz questão de ser cada dia mais rígido, tanto quanto era o poder 
tribal, evidentemente que tudo cá. embaixo é um diversionismo constrange
dor. 

Mas, para concluii-, Sr. Presidente, porque o meu tempo jâ se esgotou, 
quero daqui, mantendo a mesma linha de conduta a que me tracei desde o 
primeiro dia em que compareci a São Bernardo, mantendo a mesma linha a
dotada pelo meu partido e demais partidos que lá compareceram e colabora
ram, afastando de mim as minhas interpretações pessoais sobre o sentido da 
abertura do Governo, mais rima vez venho apelar para o Senhor Presidente 
da RepúbliCa, e agoi-a já- atraVéS das-lideranças do Governo no Senado Fede
ral, para que ele receba uma comissão de metalúrgicos, conforme prometeu, e 
vá mais além, segundo _o que também prometeu, procure, politicamente, é 
uma competência do Senhor Presidente da República, reabrir as negociações. 
Não estou aqui para dizer que as negociações sejam reabertas com propósito 
de se contrapor ou de o Presidente da República se contrapor a uma decisão 
do tribunal, que é um prOblema à parte, totalmente à parte. Mas, o Presidente 
da RepúbÜca influir com uma decisão política no sentido de abrandar a ten
são, porque, do contrário, nós Poderemos, ainda por longo tempo, assistir a 
episódios desagradáveis em São Bernardo do Campo. 

Este o meu apelo, que faço ao Senhor Presidente da República, através 
de sua Liderança nesta Casa. com bom intuito, com bom pensamento e um 
bom propósito de que algo seja feito, e é necessário que se faça, em proveito 
da harmonia de;> trabalho. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - C:oncedo a palavra, pela Lide· 
rança, ao nobre Senador Murilo Badaró. 
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O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pela Liderança pronuncia o 
seguinte discurso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O discurso do nobre Senador Teotõnio Vilela obriga-nos a sobre ele te
cer considerações, não sem antes fazer pequeno comentário sobre o discurso 
do f!Obre Senador Evelãsio Vieira, que o próprio Senador Teotônió Vilela 
trou.Xe à colação em seu pronunciamentO. 

O Senador Lomanto Júnior já ofereceu ao Senador por Santa Catarina a 
devida resposta, e, como tenho pelo Senador Evelâsio Vieira um grande 
apreço, estou certo de que S. Ex•, ao reexaminar o texto e o corpo do seu dis
curso, haverâ de verificar a extrema indelicadeza, para não usar outra expres
são, dos adjetivos usados com relação -ao Senhor Presidente da República e 
aos homens do Governo. - __ 

É verdade que a .. bela e inculta flor do Lácio," Sf. Presidente, nem sem
pre cultivada com o carinho e com a atenção necessãrios, permite o uso ina
dequado de adjetivação que, muitas vezes, pode até trair o pensaritento; a 
vontade, o desejo ou o objetivo a ser colimado pelo orador. Porque, a admitir 
como corretos os qualificativos empregados pelo Senador Evelásio Vieira, so
mos forçados a concluir que os parlamentos não poderiam existir, porque 
basta a circunstância de não se concordar com q_ que diz o ex-adversus, 
basta o fato de não se aceitar_ como pacífica a tese levantada pelo adversâriO, 
para lançar no seu rosto o apodo de não-sério ou de irresponsâvel. 

Ora, é evidente que o Senador Evelâsio Vieira, um homem notoriamente 
equilibrado, de bom senso, não buscou, com a adjetivação empregada no seu 
texto, tal objetivo, ainda que ele não concorde com os homens do Governo, 
ainda que para com eles não tenha apreço ou simpatia, qUe discorde em gêne
ro~ número e grau com todas as providências administrativas. 
Admitindo que tudo isto sejã correto da parte do Senador Evelâsio Vieira, en
tre isto e tachar o Governo de não sério e de ir~sponsãve~ vai Uma distância 
enorme. 

Então, Sr. Presidente, estou convencido de que foi ·um lapsus linguae do 
Senador Evelásio Vieira, pois qile ele terâ imaginado taxar as providências do 
governo de ineptas. de inadequadas, de inadvertidas, que são adjetivos e qua
lificativos perfeitamente cabíveis e suPortáveis num debate parlamentar. 

Ditas estas palavras, gostaria de fazer um ligeiro comentário em torno 
do discurso do Senador Teotônio Vilela, este cristão novo dos movimentos 
trabalhistas no Brasil... 

O Sr. Teotônlo Vilela (PMDB - AL) - Não sei qual a intenção de 
V. Ex• ao usar est3; expressão, se em tom pejorativo ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - É a melhor possível. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Creio que não devo merecer por 
parte de V. Ex• um tom pejorativo, senão por outras coisas pelo menos pelo 
respeito que se deve ter à uoperação S. Bernardo" e ao Senado da Repúbli-
ca ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- Exalo. Mas, gostaria que 
V. Ex• me ouvisse sem apartear .•• 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Eu não o aparteei. Eu protestei 
contra a expressão de V. Ex•, e isso ~ absolutamente legítimo. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- É claro, mas veja: V. Ex• 
sabe que tenho um grande respeito por sua pessoa e não haveria de tomar ... 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Se V. Ex• usar a linguagem cor· 
reta eu ouvirei V. Ex'. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- V. Ex• ê um parlamentar 
experiinentado, sabe perfeitamente que, ã expressão ~~cristão novo" ... 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- No sentido que V. Ex• aplicou .. . 
Sobretudo depois de V. Ex•, ter pretendido dar uma lição de linguagem .. . 

O SR. MURIW BADARÓ (PDS- MG) V. Ex• me coloca na posição 
então de interpretar mal todas as palavras que V. Ex• pronunciou no seu dis
curso e não quero fazer isso. V. Ex• tem que me conceder a indulgência da 
boa fé, tal como eu a concedi a V. Ex•, depois de ouvir o seu discurso c nem 
sequer quero examinar a matéria factual que V. Ex• trouxe. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Não agradeço a V. Ex• nem ao 
,governo. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- .-.. j::uma matéria factual 
que eu não vou sequer comentar, porque V. Ex•, ontem, como anteontem, 
como hã alguns dias atrás, tem sido personagem desses acontecimentos e os 
acompanha pessoalmente. Então V. Ex• terá identificado os fatos, visto como 
se processaram os acontecimentos; não quero analisar esseS aspectos. Porque 
a rigor a imprensa nacional, os historiadores, as pessoas encarregadas de fa-

zer a crônica do tempo, cessadas as paixões e assentada a poeira gerada no 
tropel dcsencandeado por tão intensas emoções que esses fatos produziram, 
as coisas serão colocadas para o julgamento frio e neUtro da História. 

Ontem, Sr. Presidente, chamou~me a atenção reportagem do Jornal do 
Brasil, um long'o artigo assinado por um jornalista, que se não me falha a me
mória, chama-se José Neumane Pinto. Nesse trabalho jor1 •lístico, em que se 
vislumbra rapida.mente, à leitura das suas primeiras palavras, a seriedade do 
autor, ele faz um análise minuciosa dos acontecimentos de São Bernardo do 
Campo. E chamou aquilo de o "'Teatro do Absurdo'), da concepção de Ber
tolt Brecht, onde políticos- e aí V. Ex• não me interprete mal, conceda-me a 
indulgência e o julgamento da boa fé- que ali compareceram- diz o jorna
lista; é uma pena que eu não esteja aqui com o texto na mão - políticos quC: 
compa-reciam apenas quando se acendiam as luzes da televisão, faziam râpi
das declarações e, tão rapidamente quanto chegavam, desapareciam, presta
ram a sua grande contribuição à História do Brasil, à História do Direito de 
Greve no Brasil e à História das Reivindicações Trabalhistas no Brasil. Ou
tros escolheram o chamado ABC paulista corno-campo de amostra para no
vas teorias revolucionárias. Outros resolveram fundar um partido político 
sobre as reivindicações legitimíssimas dos trabalhadores paulistas e brasilei· 
ros. Outros, Sr. Presidente, estavam ali prestando uma contribuição patrióti· 
ca para desarmar espíritas· e pà:Cificar ânimos. 

QuantOs não estavam com um terço numa mão e com a bomba noutra! 
:É esse o teatro do absurdo montado em São Bernardo do Campo, segundo o 
jornalista José Neumane Pinto. 

O Sr. Marcos Freir_e_(PMDB- PE)- V. Ex• o endossa? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Não quero avaliar maté
ria factual porque lá não estive presente c sequer entro no mérito da des
crição feita com detalhes pelo nobre Senador Teotõnio Vilela, em quem a 
Casa reconhece um homem veraz. Agora, as interpretações que a visão do 
fato gera no espfrito do Senador Teotônio Vilela, no espírito dos brasileiros 
em geral, este é um outro problema que, evidentemente, merece uma análise 
mais adequada. 

Em primeiro lugar, ainda que os jornais de hoje tenham dito que a greve 
se encerrou com uma ameaça, que é também mais uma peça nessa tragicomé
dia do teatro do absurdo; voltam para as fábricas mas para "a operação boi
cote", o que parece ser uma insensatez inominável, não acredito nessa noticia 
porque os trabalhadores de São Paulo certamente desta forma não procede
riam. O Senador Teotônio Vilela invoca o compromisso do Senador Jarbas 
Passarinho que, numa conversa com o Senhor Presidente da República, teria 
ouvido dele a informação de que ouviria uma comissão de trabalhadores, tão 
logo houvesse sido cessado o movimento paredista. 

Não conheço os detalhes da conversa do Senador Jarbas Passarinho, 
nem sei se o Presidente terá dito essas palavras. 

Mas não precisa o Senador Teotônio Vilela ter qualquer dúvida, se hou
ve o compromisso do Presidente da República, se houve a palavra empenha
da do senhor Presidente da Repl1blica, ela serã devidamente cumprida. Não 
precisa o Senador Teotônio Vilela nem a .Oposição terem dúvidas quanto a is
to. 

Sr. Presidente, feliz é o povo que tem um Presidente da República que se 
preocupa com o Fluminense. Até porque, preocupar~se com o Fluminense ~ 
preocupar-se com algo que está profundamente impregnado na alma do po
vo, que é o futebol. Feliz é o povo que tem um Presidente que, mesmo diante 
das aleivosias da Opo~ição, dos injustos ataques com que muitas vezes procu· 
ram macular a sua honra pessoal, até então, inatacada e inatacável, ainda tem 
a alma e o coração abertos para' manifestar-se tão ao gosto de sua gente e de 
seu povo preocupado com o Fluminense. 

E a mesma preocupação que existe com esse esporte que está na alma de 
toda gente é a preocupação do Presidente da República com os problemas so· 
ci3.is, porque desde o primeiro instante em que se apresentou candidato, em 
que Presidente da República, em que Chefe de Estado, as palavras não dei
xam dúvida quanto à preocupação com aqueles que sofrem., com os deserda
dos, com os desafortunados, com as minorias étnicas, com aqueles a quem a 
mão protetora da lei ainda não atingiu. 

Compete ao Presidente da República, Sr. Presidente, atuar politicamente 
no comando da nação c esta tarefa o Presidente 9a República dela não abre 
mão, mas entre o comando político da Nação e o respeito à lei e às decisões 
da justiça hã terrenos absolutamente limitados· e delimitados. 

A lei, Sr. Presidente, no Brasil de hoje, e principalmente no Congresso, é 
algo como se fosse a figura mitológica ae Proteu: adquire a face aó gosto da
quele que a interpreta. A lei só vale quando· é para os outros a cumprirem, 
não para nós. 

Ora, enquanto a lei não for revogada pelos mecanismos clâssicos, pelo 
Poder Legislativo~ pela jurisprudência dos Tribunais, pelas Cortes de Ape-
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lação ou pela Revolução, esta lei prevalece como norma à qual se agrega um 
poder de coerção e, segundo a concepção de Edmond Picard, se distingue a lei 
de uma norma qualquer, como uma tromba distingue o elefante dos outros 
animais. E este sentido de coerção é que faz a norma imperativa no mefo so
cial, sem o que a sociedade ficaria à mercê das improviSações e das paixões 
desencadeadas do tumulto. 

Quero, Sr. Presidente, com o respeito que me merece o nobre Senador 
alagoano, pedir-lhe que reveja a expressão de que o ato de repressão policial 
tinha que ser na Igreja. Veja, Sr; Presidente, a gravidade da urdidura que se 
tece, se exploradas as expressões do Senador Teotônio Vilela. E não hâ nin
guém neste País, de bom senso e de responsabilidade, que tenha consciência 
dos seus deveres, que possa tentar provocar dificuldades nas relações entre o 
Estado e a Igreja, pois que é possível que entre prelados e homens do Gover
no haja dificuldades e divergênciaS, mas riãda farâ com que o Governo e a 
Igreja no Brasil_ se desviem da sua tarefa histórica- ontem no passado e hoje 
no presente, de terem juntos construído a grandeza deste País. 

Finalmente, Sr. Presidente, no mais são frases de efeito algumas, inteli
gentes outras, mas no mais é apenas a frase interininàvd nesse moto perpétuo 
da especulação descompromissada com a realidade. ''A revalidação da estru
tura do poder soberano"- esta frase dita aos ouvidos de pessoas menos avi
sadas, pode parecer uma sentença irrecorrível de Direito ou de Ciência Políti
ca; no entanto, é apenas uma ffase. Dissecados os seus termos é uma arru
mação eufônica que .não conduz a nada c nem significa coisa alguma. A 
''Operação São Bernardo': nada mais é que a senha para que se prossiga ali a 
grande operação de investigar, numa área altamente tensa, as perspectivas de 
organizações políticas que nascem ao iD.fluxo da nova reorganização parti
dária. -"Face ao poder incontrastável", são, como dizia Joaquim Nabuco, pa
lavras arrebatadas, sonoras e vazias, provocam·um grande efeitO c até frisson 
na assistência. Mas, lidas friamente, observadas atentamente são apenas fra· 
ses. E o direito de fazer frases é de todos, até daqueles que têm, reconhecida
mente, no Brasil, uma das mais privilegiadas e lúcidas inteligências, como o 
Sr. Senador Teotônio Vilela. 

Concluindo, Sr. Presidente, todos estamos interessados em abrandar as 
tensões e abrandar as tensões neste País não significa eleger categorias privile
giadas em detrimento de outras. Não significa estabelecer um regime demo
crático ao arrepio da lei; ao contrário, os mineirOs colocaram para a imortali
dade a velha legenda: "Liberdade sob a lei". Abrandar as tensões na cons
trução de uma democracia justa, sem disparidades regionais, sem diferenças 
sociais entre categorias--de pessoas, de classes, uma democracia, Sr. Presiden
te, protegida contra as agressões de toda a natureza e as mais sofisticadas que 
estão abalando as velhas estruturas do mundo. 

É nesta linha de abrandamento de tensões que Governo e Oposição po
dem encontrar o terreno comum para a solução das dificuldades nacionais. 
Agora, não serã pelo aleive, não serã pelo agravo, não será pela admoestação 
inconseqüente que nós chegaremos a este tão sonhado clima de distensão pois 
que a Oposição não tem o privilégio de ser mais patriota que ninguém neste 
Pais. 

E é por isso, Sr. Presidente, opondo estes reparos ao discurso do Senador 
Teotônio Vilela, termino esta minha palavra, convocando a Casa para votar 
em regime de urgência o projeto do Senador Aloysio Chaves, homem reco
nhecidamente competente, projeto esse que regulamenta o direito de greve. E 
estou certo, ao ser transformado este projeto em dispositivo de lei, hâ de se 
colocar fim e paradeiro neste espetâculo, nesse teatro do absurdo em que se 
transformou São Bernardo do Campo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Teõtõnio Vilela (PMDB -AL)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Dado o adiantado da hora, passa
mos muito da Ordem do Dia, pediria à V. Ex• que se ativesse aos lO miD.utos 
que lhe concede o Regimento Interno, para a explicação pessoal a que tem di-
reito. - -

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB -AL)- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra, para uma expli
cação pessoal o Sr. Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB - AL. Para uma explicação pes
soal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O resumo do discurso do nobre Senador, pela Liderança do Governo, 
afastou-se muito do espfrito mineiro. Ele me acusa de ter pronunciado pala
vras vazias quando faço um relato r~al do que ocorreu em São Bernardo do 
Cf!.mp·o. As minhas palavras são vazias, as dele tem conteúdo que lã não foi e 
nem sequer, Sr. Presidente, manteve algum contacto com o Líder Jarbas Pas-

sarinho, porque mesmo em relação a_o Líder Jarbas Passarinho ele levanta 
dúvidas, ao dizer que ele teria ouvido do Presidente da República a aceitação 
de um compromisso de falar com os metalúrgicos. Eu ouvi do Senador Jarbas 
Passarinho e não tenho por que ter dúvida de suas palavras, entretanto, o Se
nador Murilo Badaró tem. E tanto tem que ele continuou, no seu discurso, a 
indefinição sobre se o Presidente da República receberã ou não. f: um proble
ma de S. Ex• e do Senhor Presidente da República. 

Mas, o seu discurso é evidentemente, o que se pode chamar de demagógi
co; diante de urna evidência criar-se outra, é demagogia. Não me preocupo 
em procurar expressões com que pudesse retribuir as que me atribuiu, as com 
que me cumulou. Não me preocupo com isso, ilustre Senador. Eu me preocu
po com São Bernardo, que não é um campo vazio, é um campo cheio, profun
damente cheio de conflitos e que- resume, na verdade, todos os conflitos na
cionais, ali dentro estão eles embutidos, na própria natureza das coisas V. Ex• 
tem toda a razão em dizer que ali é um campo vazio, V. Ex• não tem nada a 
ver com problemas de São Bernardo. Mas, esta é uma postura de V. Ex• não 
uma postura do povo, não uma postura de nós outros que nos sentimos res
ponsáveis por qualquer fenômeno daquela natureza, quer desponte lã no 
grande Estado de São Paulo, quer em qualquer outra região do País. E para 
isso é que somos Senadores da República. Não somos Senadores simplesmen
te para acompanhar única e exclusivamente o vida interna do Congresso Na
cíonal. Temos as nossas rcsr)OiJ.Sábilidades lã fora e a isto nos impõe o que se 
chama de representatividade. E é possívelJ tambêm, que a representatividade 
seja algo vazio para o nobre Senador por Minas Gerais. 

É provável que seja um campo vazio a própria Minas. S. Ex• está em ou· 
tra esfera, em outro mundo, cm outra região, em outro planeta e liderando 
um outro governo. Porque aquele de que tive conhecimento ou com o qual 
tratei, nesses últimos trinta dias, esse Governo, de algum modo, foi sensível e 
eu em momento algum o coloquei fora de cena, desde o comandante na praça 
que dialogava comigo cada vez que lá me encontrava, ao líder do Governo 
nesta Casa, ao líder J arbas Passarinho. 

Portanto, Sr. Presidente, prescindo de entrar em maiores apreciações 
sobre outros ângulos apontados pelo nobre Senador por Minas Gerais. Se 
não é nada, se tudo é vazio, se nada existe, se tudo é fruto da imaginação da 
Oposição, "lá o haja", como dizia o velho. Mas nós continuamos a nos preo
cupar com aquilo que consideramos que não é vazio, porque o próprio País, 
crescendo com os seus conflitos. E conflitos terão que existir; e competência 
tem que haver para resolvê-los. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José GuiQmard - Eunice Michiles - José Sarney - Almir Pinto -

Humberto Lucena- Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto
João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro -
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Henrique San
tillo- Benedito Canelas- Mendes Canale- Jaison Barreto- Lenoir Var
gas - Tarso Outra 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projetes de lei que 
serãO lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1980 

Dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 e 89 da Lei 
n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam canceladas as multas a serem aplicadas com base no dis
posto no artigo 7• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, referentes às 
eleições verificadas até a data desta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os processos de 
cobrança em curso. 

. Art. 2• A multa prevista no art. 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 
1965, não se aplicará aos que se inscreverem atê a data do encerramento do 
prazo de alistamento para as eleições de 1982. 

Art. 3'1' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Duas são as espêcies de multas que o projeto pretende enfocar: a prevista 
no art. 7'~' da Lei n94.737, de 1968, relativa à obrigação de votar, e a inserta no 
art. 89 desse mesmo diploma legal, que compele o brasileiro nato a alistar-se 
até 19 anos de idade, impondo, tambêm, o alistamento compulsório ao natu
ralizado, até um ano após a ~quisição da nacionalidade. 
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O projeto pretende a relevação de multa, no caso da inscrição processar
se até a data de encerramento do alistamento para as próximas eleições de 
1982, ·na hipótese do art. 8• da Lei n• 4.737, de 1965. 

De modo semelhante, pretende o cancelamento das multas a serem apli
cadas por infringência ao disposto no art. 7• da Lei n• 4.737, de 1965, para os 
aue não votaram em pleitos anteriores, alcançando a _medida os processos 
que estejam em regime de cobrança na divida ativa. 

São óbivas as razões justificadoras do presente projeto -que, aliás. en
contra símile em legislação anterior (Leis n•s 6.018, de 1974, 5.337, de 1967 e 
6.319, de 1976)- no objetivo que tem de promover anistia de multas eleito
rais. 

De fato, num território tão vasto como o nosso, com uma população 
ainda em nível cultural precário, seria ilógico exigir-se·,-corri rigor, atendi~en
to a certas prescrições que impõem prazos fatais à sua realização. Assim, as 
normas eleitorais somente chegam efetivamerite às populações interioranas 
de nosso Pais, pelos processos indiretos da propaganda eleitoral ou da ação 
partidâria. 

De qualquer sorte, o alistamento e o voto são procedimentos que, entre 
nós, correspondem a verdadeiros sacrifícios, sobretudo no que tange as difi
culdades de transporte e outras condições econômico-finance"iras. Daí, as re
petidas isenções de multas eleitorais, provindas do reconhecimento dessa si
tuação de fato. 

O presente projeto, assim, busca, mais uma vez, solução emergencial 
para um problema que, de fato, exige atendimento, em função dos aspectos 
concretos que apresenta. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1980. - Aderbal Jurema. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.737, OE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 79 O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz 
eleitoral até 30 (trinta) diaS após a realização da eleição, incorrerã na mui\a 
de 5 (cirtco) a-20 (vintefj)Or ce-nto do salário mínimo da zona de residência 
imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma previst~ no art. 367. 

§ 19 Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiVa 
multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor: ' 

I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, 
investir-se ou empossar-se neles; 

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função 
ou emprego público, autárquico oU paraestatal, hem como fundações gover
namentais, empresas, instilutos e SOCiedades de qualquer natureza, mantidas 
ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, 
correspondentes ao segundo mês subseqUente ao da eleição; 

II- participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos 
Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das res
pectivas autarquias; 

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, 
caixas económicas federais ou estaduais, nos institUtos e caiXas de previdência 
social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo go
verno, ou de cuja administração este pã.iticipe, e com essas entidades celebrar 
contratos; 

V - obter passaporte ou carteira de identidade; 
VI --renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscali

zado pelo governo; 
VII -praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço mi

litar ou imposto de renda. 
§ 29 Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os 

excetuados nos arts_. 5'? e 69, n'? I, sem prova de estarem alistados não poderão 
praticar os atos relacionados no parãgrafo anterior. 

Art. 89 O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou 6 naturali
zado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasi
leira, incorrerá na multa de ·s (ciOCO) por cento a 3 (três) saláríos mínimos vi
gentes na zona imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral atra
vés de selo federal inutilizado no próprio requeiimenro: 

Parágrafo único. O processo de ínscrição não terã andamento enq-uan
to não for paga a multa- e, se o alistando se recusar a pagar no ato, ou não o fi
zer no prazo de 30 (trinta) dias, serã cobrada na forma prevista Do art. 367. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1980 

Altera a redação do art. 2' da Lei n• 5.889, de 8 de junho del973. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l• O art. 2• da Lei n• 5.889, de 8 de junho de !973, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 211 Empregado rural é toda pessoa física que, em pro
priedade rural ou prédio rústico, presta serviços a empregador ru
ral". 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.., Revogam-se as disposições em contrãrio. 

J ustificaçào 

~ público e notório que .... xistem hoje no Brasil mais de sete milhões de 
trabalhadores temporários, volantes ou bóias-frias, ou ainda, ~landestinos, 
como são -conhecidos no Nordeste do Brasil. São trabalhadores que vivem 
nas condições as mais infra-humanas que se pode imaginar e que desempe.. 
nham as atividades rurais sem as mínimas garantias e segurança, especial
mente quanto aos meios de transporte. 

Os trabalhadores rurais, em seu 39 Congresso NaCional, promovido pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, realizado aqui em 
Brasília em maio de 1979, ao apreciar o problema angustiante dos bóias-frias, 
reivfndicaram a àlteraçãá redacional do art. 29 da Lei n9 5.889, de 8 de junho 
de 1973, para permitir sejà cOnSiderado como trabalhador rural todos aqueles 
que desempenham suas atividades no meio rural na qualidade de assalariado, 
independente de ser o contrato permanente ou temporário. 

É!. que, pela atuallegislação, somente são considerados trabalhadores ru
rais aqueles que desempenham suas a~ividades com o carâter de permanência, 
isto é, cujos contratos tenham a característica de permanência, de tempo in
determinado. Fora disto, todos os outros tipos de contratos de trabalho, de 
fato, são considerados como não amparados pelas leis de proteção ao traba
lho, sobretudo em seus aspectos de indenização por tempo de serviço, 139 sa
lário, repouso semanal remunerado, horas extraordinariamente trabalha
das. Neste sentido, por mais que se possa lutar para que a legislação vigente 
ampare os trabalhadores temporários, na prática não hã como fazê-lo~ em 
face de a prestação de serviços ser feita para vários empregadores em períow 
dos .relativamente curtos. 

O Governo tem ádotcido algumas iniciativas crrm-vistas a minorar a drás
tica situação dos trabalhadores rurais temporârios. Entretanto, essas iniciati
vas têm ficado no plano superficial, não se buscando enfrentar o problema 
em suas raízes, que, como sabemos decorre diretamente da injusta estrutura 
fundiâria brasileira, cuja concentração de terra nas mãos de poucos, em for
ma de latifúndios por extensão e exploração, vem numa progressão quase 
ge_omêtrica expulsando os trabalhadores rurais do meio rural para a periferia 
da~ cidades, onde, notoriamente, é crescente a miséria, a criminalidade, o 
abàndono do menor, enfim, toda uma gama de problemas próprios do êxodo 
rural. 

Sabemos que a proposição sob exame não resolverá o problema dos 
bóias-frias, Disto temos consciência. No entanto, nosso objetivo ê, pelo me
nos, dar.lhes condições de serem considerados como trabalhadores rurais, 
seja para os efeitos da legislação trabalhista, seja para os fins previdenciários. 
Neste sentido, cumpre informar que é muíto grande o número de trabalhado
res temPorários que têm embaraços em ser atendidos pelos órgãos previden
ciários. A negativa decorre do fato de não terem empregadores fixos, e, so
mente por isto, embora as representações locais da previdência social saibam 
que se trata de trabalhador rural, negam-se a atendê-los. 

Acreditamos que, enquanto não tivermos uma Reforma Agrária efetiva 
e real, é precis.o pelo menos que se considere como trabalhador rural toda e 
qualquer pessoa que teste serviço h o nü:io ·rural a empregador rural, escoima
~? a. restrição atualinente eXistente no art. 29 da Lei n9 5.889, de que somente 
é. trabalhador rural quem presta serviço a empregador rural, em carâter não 
evéntual. 

Entendemos que esse conceito de trabalhador rural não encontra ampa
ro em no-sSa realidade, por isto que se formos examinar o problema em pro
fundidade, vamos verificar que_o_ assalariado rural, pelas atividades que exer
ce, deve ser- tido corno permanente, na medida em que, durante todo o ano 
trabalha a terra, plantando, capinando? ro~ando, ~ercando, enfim, realizando 
todas as taiefas próprià:s da atividade rural propriamente dita. Assim, a rigor, 
quem é temporário ou eventual é o empr~gador.rural, cuja situação" de explo
ração do honiem p·elO homem, permite mudar de empregado ao seu bel pra
zer, especialmente em face da demanda de mão-de-obra no meio rural. 
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Impõe-se desta forma, que o conceito de trabalhador rural seja mais 
abrangente, confor~e ora estamos propondo, a fim de que pelo menos na 
Lei, hája um míl}ffilo de proteção aos trabalhadores rurais temporários, jã 
que na prática a situação é de absoluta carência de amparo. 

Eis por que, não temos dúvidas d.C-qlle a presente proposição serâ bem 
recebida pelos nobres Pares desta Casa Legislativa e que, ao final, serâ apro
vadaa.e transformada em Lei. 

Sala das Sessões, 12 -de maio de 1980 - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.889 - DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras provi
dências. 

Art. 2"' Empregado rural é toda pessoa física que, em proptiedade rui-al ou 
prédio rústico,-·presta serViÇos-de- natureza não eventual a empregador rural, 
sob a dependência deste e mediante salãrio. 

(Às Comissões de ConstituiçÍio e Justiça, de Leiislação Social e de 
Agricultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

PROJETO DE LEI DO SENAI)(:rN• 249, DE 197.9 

(Em regime de urgência - art. 371 ,_c, do Regimento Interno) 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena

don"' 249, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, especificando as hi
póteses em que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão estabe
lecer normas e condições de trabalho, tratando do exerêício do di
reito de greve, e dando outras providências (dependendo de parece
res das Comissões de Constituição e Justlçã. C de Legislação Social). 

Solicito ao nobre Senador Mutilo Badarô o parecer da Comissão de 
ConstituiçãO e Justiça. -

PARECERES ORAIS 

Sobre ~ Pro-jeto de Lei dO Senad'O n.o 249, de 1979, que 
especifica as hipóteses em que as decisões, nos dissídios co
letivos, poderão estabelecer normas e condições de traba
lho, trata do exercício do direito de gr~ e dá. outraS pro
vidências. 

PARECER" ORAL PROFERIDO PELO SR MURILO BADARó 
EM NOME DA COMISSAO DE CONS'ri'riJIÇAO E JUSTIÇA ' 

O SR. MURlLO BADARó (PDS - MG. Para emitir parecer.) -
Sr. Presidente, Sr.s. Senadores: 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Aloysio 
Chaves, traça normas relativas à extensão da aplicabilidade da.s 
decl.sões dos Tribunais do Trabalho em ações de dl.ssidio coletivo 
define aspectos im~o:rrtante.s do direito de gteve e .regulamenta, n~ 
caso de greve, o a,Juizamento de aç.ão de dissidio coletivo. 

Na Justificação, salienta o Autor que a matéria ~·constitui ten
tativa válida para equacionar corretamente os conflitos que emer
gem com grande intensidade, nesta fase de transição politica den-
tro do quadro social brasileiro. ' 

Sendo_ es~e o espirito d_a proposição, o de oferecer preciosa 
contrlbuiçao a regulamentaçao do direito de greve - que não deve 
ser entendido, como bem salienta o Senatlor Aloysio Chaves, "co
mo uma obrigação a .ser imposta por minorias oca.sionais à maio
ria d~ trabalh~.dpres ... " -, não há como, !lo· mérito, deixarmos 
de apo1ar tal iniciativa, por sujeitar o exercicio do direito de gre,-e 
a um elenco mínimo de condições, ao tempo em que flexibiliza (para 
usarmos expressão do Autor, "a competência da Justiça do Traba
lho . .oom relação à concessão de reajustes sararials". 

o projeto não tem óbice's quanto ao aspecto juridico-consti
tucionaL 

Apenas, Sr. Presidente, um pequeno acréscimo, em tornQ do 
'Projeto que eu tinha a Intenção de discutir na sel!São desta tlj.l"de. 

o projeto realmente, Sr. Presidente, resolve muitas das difi
culdades para as quais oa lei atual, defa.sada em relação ao tempo, 
não encontra solução. Por exemplo, a lel é de 196'4 e foi feita ainda 
em função da Constituição de ].946, que no seu artigo 158 subor
dinava o direito_ de greve à'regulamentação por lei. Posteriormente 
surgiu a lei que estabelece a necessidade, define as greves com re
lação aos chamados serviços essenciais. 

Esse projeto, que é uma contribuição bastante !lustre e avan
tajada para resolver muitas das nossas inquietações conjunturals, 
é uma contribuição -repito- da Bancada do Partido Democrático 
Social, que tem inserida em seu programa a preocupação com o.s 
prob~emas sociais: E o Senador Aloy.sio Chaves r-ecebeu uma delega
ção expressa <la Bancada do meu Partido para a confecção desse 
anteprojeto, já transformado em projeto de lei. 

O assunto, Sr. P:residente, merecerá considerações quando- da 
sua volta para a discussão em segundo turno, e o meu parecer é 
pela sua aprovação. (Muito bem!) 

PARECER ORAL PROFERIDO PELO SR. HELVIDIO NUNES, 
EM NOME DA COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Pa.-a. emitir parecer. 
Sem revisão do ora.d<>r.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em longo e substancioso projeto. o_ eminente Senador Aloysio 
Chaves especifica aJS hipóteses em que as decisões nos dissidios 
coletivos ~derão estabelecer normas e condições de trabalho, além 
de cuidar do exercício do direito de greve. 

o art. 1.• da sua propó.Sição disciplina as decisões profe,ridas 
pe_los_ Tr.ibunais do Trabalho em ação de dissidio coletivo, e enumera 
em seis letras as normas e co_ndições que devem ser estabelecidas 
para a exata e correta apreci'ação da matéria. 

No art. 3.0 , o eminentê Senador Aloysio Chaves fez questão de 
explicitar que a greve é um direito que só não poderá ser exercido 
nos serviços públicos e atividades essenciais definidas em lei, com 
o que reproduz o art. 162 da Constituição Federal. 

Uma disposição importante é aquela que está inserta no art. 
5.~. mediante o qual pretende o eminente Senador parn.ense que: 

"O exerciclo do direito de greve deverá ser antor!zado 
por decisão de Assembléia-Gera'! do sindicato que r·epresen
tar. a categoria profissional, mediante escrutínio secreto 
e por maioria de votos." 

A prop:Jsição ·~stá instruída de uma longa lúcida e jurídica jus
tificação. e atravéE dela chega-se à c.onvicçãÓ ple:fla de- que o exer
cíci? do direito de greve fica. sujeito a um mínimo de condições. 
Assim, também~ que: 

"O Projeto pretende que os conflitos cQietivos de tra
balho, manifestados através de greve ... " .. 

Estou lendo um tópico da justificação. 

" ... passem a ser sólucionados exclusivamente pelo 
Poder Judiçiá:t:_io, intervin_~ o F'feider Executivo apenas 
através do orgao local do 1\finisterio Púb:ico junto à Jus
tiça do Trabalho." 

. Por. fim, Sr. Preside~te, vale explicitar q'ue a proposição ofe
recida a Casa, pelo Senador Aloysio Chaves está baseada num 
estudo promovido pelo Governo Federal, public3.do no Diário Oficial 
~~ ;.~:b~~Ig. corrente, cmno que um anteprojeto do Código das Leis 

Do ponto de vista, por conseguinte. da Comissão de Legislação 
~~~5· o parecer é favorável à tramitação da matéria. {Muito 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer da Comissão de Cons
tituição e Jus~iça concl~i pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, 
peta aprovaçao do proJeto: o parecer da Comissão de Legislação Social é fa
vorãvel. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. Em dis-
cussão o projeto, em priineiro turno. -

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19-Secretãrio. 
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São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENARIO OFERlECDMS AO PROJETO 
DE LEI J>0 SENADO N.0 249, DE 1979, QUE ESPECIFICA 
AS HIPóTESES EM QUE AS DECISõES, NOS DLSslDIOS 
COLETIVOS, PODERAO ESTABEIJEOER NORMAS E CON
DIÇõES ~DE TRABALHO, TRATA DO EXERCíCIO DO 
DIRElTO DE GREVE, E 11M Oll'J.'RAS I"ROVIDilNCIAS. 

EMENDA N.0 1 
Dê-.se ao projeto a seguinte redação: 

"Art. 1.0 É livre a negociação ooletlva de trabalho 
entre empregadores e empregados para obter, entre outros, 
os seguinte.& dl.reltos: 

a) aumentos reais de sa.lártos; 
b) participação nos lucros da empresa.; 
c) melhores condiÇões de trabalho; 
d) :llxação do sa.lárto llÚll!mo profl.sl!lona.l; 
e) estabelecimento do piso .s<1.larla!; 
f) representação sindical dentro das emJ)l'êaas. 
Parágrafo ünico. Malogradoo oo enten<limentos, é ga-

rantido direito de greve. 

Art. 2.0 A .Tustiça do Trabalho somente Intervirá, para. 
d1.rim:ir os dissídios . ooletivos, entre empregadores e em ... 
pregados,' nas seguintes hipóteses: 

a.) por solleita.ção de ambas as partes. a qualquer 
tempo; 

b) por solicitação de uma das parte.&, deeorr!do o pra
zo de 30 (trinta) dias, a contar da data-base; se não tiver 
chegado a acordo através da negociação coletiva.; 

c) por sollcitaçãe> dé uma da.s Partes ou e:s: omclo, de
comdos 90 (noventa) dias no lnfulo do movimento grevlata. 

Parágrafo ünico. O pràzo ·da allil.ea b, ·deste ·artigo, 
refere-se à decisão judicial; podendo o di.ss.ldlo ser ins
taurado no prazo previsto ne> art. 616, § 3.0, da COnsolida
ção das Leis do Trabalho. 

Art. 3.0 Ressalvado o disposto no artigo anterior, a 
.Tustiça ·do Trabalho não é sujeita a qualquer·limltação 
legal para decidir sobre a matéria prevista no art. 1.~ desta. 
lei. 

Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5.0 Ficam revogadas as Lel8 n.oo 4. 725, de 13 de 
julho de-1965; 5:451, de 12 de junho de 1968; 6.147, de 29 

·de novembro de 1974; os Decretos-lel8 n.ao 15, de 21 de 
julho de 1965, 17, de 22 de agosto de 1966; o art. 8.0 do 
Decreto-lei n.• 5, de 4 de abril de 1966; o Decreto n.o 59.035, 
de 9 de agaste> de 1966; os arts. 528, 553, 555, 623, 624, 
724, "865 e 898, tC>dO.S da consollda.çã!> das Lel8 do Trabalho; 
a Lei n.<> 4.330, de 1.0 de junho de 1964, o DecrêtC>-lei 
n.0 1. 632, . de 4 de agosto .de 1978, e demais dl8poolções 
em eontrário.N-

·.Justifica.çã.o 

;ampl!açao do campo da convenção Coletlva 

. A uonvenção COletlva, instituto ja vresente no nosso dl.relt. 
positivo, é o Instrumento privilegiado para dl.rlmir a.s pendências 
entre traba!hadoroo e patrões, nos pal8es capitalistas democrá
ticos. 

Para se tOrnar realidade ·a negociação dlreta, e, po18, a Con
venção Coletlva., também é consagrado no Direito comparado o 
uso do instrumento de greve, cujo exerclcio constitui direito dos 
trabalhadores; !nternac!ona!mente reconhecido (Convenção n." 87, 
da OIT, de 1948)": Dai a razã.o do art~ 1.<> do preliénte substitutivo. 

COmpatibllização entre os. Institutos do 
Dlssídlo COletivO' e da Convenção. ~tiva. 

O Instituto do Dlssídio C01et1vo tal qual se a.eha. regulado. no 
Direito Pátrio vigente, bem como no projeto de lei em referencia. 
(art. 7.0 ) é inteiramente incompatlvel com: o Instituto da COnven
ção ·coJetiva, que segue a negociação dlreta, porque o anula intei
ràmente. COm efeito, se no curso da negociação dlreta., os traba
lhadores tém o <llrelto de recorrer ao legitimo instrumento da 
greve, este, para ser eficaz, não pQde ser abruptamente ·vedado, 
com a Intervenção· da .rustiça 'do Trabalho, em decisão proferida 
em· dissidio coletivo, provocado, ou pelo repreSentante do Min1a
tério ~Público, ou ainda. e:s: officio pelo Tribunal rompetente. 

Este o objetivo do art. 2.0 do presente substitutivo que, se não 
veda a Intervenção da· JUStiça do Trabalho, prevê o !tlDmento 
de sua efetlva:ção, de tal forma a não causar aquele efe!tC>: o de 
anular a negociação dlreta e o instrumento de que Aispóem os 
trabalhadores para conclui-la ~~a greve" 

Sala da.. Sessões, 12 de !Wiio de 1980. - BIIDiherio L-.a. 

EMENDA N.0 2 

Dê-se à allnea li do art. 1.0 a seguinte redação: 

''bl sempre que o custo de vida, apurado segundo os 
critérios fixados pela Lei n.o 6. 708, de 30 de outubro de 
1979, regl8trar aumento igual ou superior a 10% (dez por 
cento), em relação ao último reajuste da categoria profl8-
siona.l lnteressa.da." 

.Jul!tlfica.çã.o 

Tem sido uma constante a I uta dos trabalhadores no sentidD 
de que os seu,s ganhos sejam reajustadoo sempre que \)S preçoo 
das utilidades essenciais tenham seus preços alterados. Noutras 
palavras: lutam os operártos pelo .chamado. salárto móvel, em 
que os reajustes salariais se verifiquem logo após o aumento dos 
preços dos produtos mais lndlspensável8, como por exemplo, ves
tuário, alimentação, transporte, etc. 

Este também tem sido o ponto de vista daqueles juslaoora, 
listas mais ·sen.siveiB aos problemas· sociais, visto que não se con
cebe que o peso do sacrificio seja joga.do qllii.Se todo sobre a classe 
operária, mediante a impooição de reajustes salariais, apenas uma 
vez em cada 12 (doze) meses, como oçorrla há até bem pouco tempo, 
ou de sel8 em sel8 meses como ocorre atua!mente; em face da 
Lei n.o 6. 708, de 30 de outubro de 1979, que regula -a correção 
automática dos salártos. 

A ai te ração que ootal:n<ls propondo à alinea. b do art. 1".0 . do 
projeto sob exame, v!Ba, portanto, permitir que, sempre que o 
custe> de vida suba o equivalente a 10% (dez por cento), em Tela.ção 
ao último reajuste, possam os trabalha.dore.S, por Intermédio de 
suas entidades de classe, reivindicar a correção salarial. Neste 
sentido, não importa o prazo. Basta que se verlflqne a alta do 
custe> de vida Igual ou superior a 10% (dez por ~ntoJ. 

'I'rata-se, obVlamenre, ae uma medida de inegável oportuni
dade e justiça, poiB o que se quer é uma moeda estável, com 
Igual es.tabilldade nos preços das utilidades. Se iBto acontecer, 
todoo sairão lucrando e tetilmos uma sociedade· mais estável. Se 
não acontecer, paclêriciá. Devem, nesta hipótese; os operários fazer 
jus ao reajulil;e na.s mesmaâ .. ba.ses; . .desde que apurada' a trota 
éorrespondente a 16%. (dez· por eentó);· 

Em. relação a uma situa.çã9 Ideal, a proposiçãõ é até modesta, 
vez que ó justo, e lóg!có aeria a.. correção ,sa!a.rlá.l concomitante 
com ca.da aumentó da.s utilidades mais essenclals à vida doo assa
lariados, especialmente daqueles que percebem ganhos menores, 
os quais arcam com oo maiores sacriflcioo. 

Sala. das Sesslies, 12 de málo de 1980. - Humberto Lucena. 

EMENDA N.0 . 3 
Dê-se ao art. 3. o a seguinte re<ta.ção.: 

"Arl. 3.• o direito de greve~ assegurado pela Constitui
ção Federal, será exercido nós termos "desta lei.'' 

Justiticação 

A Constituição Federal, de modo um tanto quanto lnU81tado 
re~a o dke!to de greve dos tr8Jbalhadores regl<l<>B pela COlUIOII~ 
daçao das Lei.s do Trabalho, fazendo reiÍlls.são ao art. ·152 qile, como 
..abem\)S, veda a greve nos serv:lços .públiêos..e ativid~ essenciais 
assim deflnidJ!:S em lei ordinária; que, aliás, ·hoje. está, i'egulamen~ 
tada pelo Decreto-lei n.0 1. 632, de 4 de agosto de 1978; 

Melhor. seria, em atendimento a principias até mesmo de tééni
ca !eglslatlva, que, a. matéria tivesse contlnua.do regrui>.da na carta 
Politica, noo termoo fixados pela. Assembléia Naçiórial COnstituinte 
de 1946, q'!e, noo termos do· art. 158 da· Carta ,Magna daquele ano 
dl8punha, m verbls: · 

··.an. 158. :r.: reeonnecldo o direito de greve, cujo ·ellel'
eicio a lei ...,g,Ja.rá.11" 

É em a.~ndln!.emo a ~ prlncípios,que entend.emoo perfeita
mente d!Bpensáv;I,à.redaçao oferecida ao projeto .rob exame, em 
.seu art. 3.0, :por IBW que ineflca.z a .a.lJlsio """ serviços públicos e 
attndll;des.~ais; .até por.que est,ç. ,tD,atérla já. .,.u. regulam.enta
da; lil!as de forma. multo drállj;l.ca, ln.cln.sive englobando· como atlvi
da.des essenciais algumas de,$mpenhadas por j>lll'preSa... privadas 
fato dl!vera... lamentável, à vista dé imnclpioo ilW<!Ia.res de ·Dlrelt<i 
~: que blUICIL a-tgus.lc!JÍde de tratamento J)ai'actodoo a& 
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Desta forma, entendemos que a redaçáo do artigo deve ser 
afirmativa., a.pena.s fazendo pura. e simplesmente ren:J.issão à Cons
tituição Federal. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1980 . .,.., Humberto Lucena. 

EMENDA N.0 4 

Suprima-se o 1 1.0 , do art, 4.0 

Justificação 

O objet!vo do § 1.0 do art. 4.0 do projeto sob exame, •upõe-se, 
seja o de evitar a chamada greve de oolidarledade. se for Isto, com 
ele não podemos concordarJ por isto que, -em se tratando do exercí
cio do direito de greve, mesmo nesses ca.sos, a matéria está junglda 
à vontade da classe, livremente manifestada _através de sua ::wsem
bléia geral. Neste sentido, toda e qualquer greve deve ser tida como 
legal e legitimo desde que busque conseguir para a categoria inte
ressada melhores condições de vida e trabalho. 

Ademais a redação do mencionado dl.spooitivo representa o 
óbvio, quando diz que a greve é restrita aos. empregados por ela 
alcançados. 

Por ser desplc!endo, deve ser supiimldo, pois é principio fun
damental que as leiS não devem conter redação duvidosa, dúbia, 
nem conter palavras desnecessárias. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1980. - H1llll.b<rlo Lucena

EMENDA N.0 5 
Suprimido o § 1.0, o ca.put do art. 5.0 passa a ter a seguinte re

dação: 
"Art. 5.0 A grev~ deverá ser autorizada pela assem

bléia gera~ por maioJ;!a de votos, exigindo-se, em pi1melra 
convocação, metade e mais um e, em segunda 1/3 (um 
terço) dos diretamente intete.s.sados." 

Justificação 
Buscamos com a presente aÍteração simplificar a redação pro

posta,_ bem CQmo pOSSibilitar à. assembléia geral maior liberdade 
de açao, especialmente no processo de aferição do resultado. ~ 

()()m eteÍto, um dos grandes entraves que se verificam nos sin
dicaloB na busca do caminho da greve é justamente o problema do 
eseru~o secreto. Entendemoo ><J.ue a. redação deve ser o mais 
. abrap.ge'nte P=ivel, incl)lsive para permitir que, se oonveniente e 
posstvel, a assembléia geral possa deliberar por aclamação. 

Sem-embargo d~U~ objeções, o voto por aclamação não apenas 
pode ser de~damente oontado, como permite maior facilidade na 
aferiç,ão do resultado. . 

De todo jeito, a redação ora:proposta. permite qualquer proces
so de votação. O Qbjet!vo é permitir que os interessados escolham 
o p~ que melhor !he aprover. 

Finalmente, a supressão da i:essalva. constante do capnt do ar
tigo, in fine, decorre do fato de :·a entendermos despicle.nda. 

Sala das Sessões, 12 de mal,; de 1980. - Humberto Lucena. . 

EMENDA: N.O 6 
Suprima-oo o caput do a.rt. 6.0, passando o § 1.0 a constituir o 

novo ca.put, com a. seguinte redação: 
"Art .. 6.0 Aprovadas as relvin<lieações e autorizada a. 

greve, a dlretoria da entidade sindlea.l notificará o empre
gador ou empregado~. dos termos da. decisão, conceden
do-lhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, finda as qua.lB, 

'não. havendo conciliação, poderão 011 empregados abando
nar pacificamente o trabalho." 

J'BSt.illca.;ão 

Há dois objetivos principais na.s alterações ora propostas: pri
meiro simplificar a redação do projeto, tomando-o mais ace.'lSivel 
aos seus destinatários; segundo diminuindo o prazo a ser concedi!Io 
aos empregado~, de cinco dias para. ~nte e quatro horas. 

Não se justifica pra.Zo tão longo, quando a prática tem de
mon.strado que o periodo de cinco <li"" em nada tem contr!buido 
para. o êxito das negociações. Pelo contrário, o que se tem verificado 
é o tangenclamento do <liálogo, com Inegáveis prejuizos para am-
bas as partes interessadas. · 

O prazo de vinte e quatro horas é mais do que suficiente, ae 
considerarmos que quando uma determinada categoria proflwlonal 
resolve oogulr o ritual de greve, os primeiros a serem ~bedores 
desse fato são os empregadores. . 

Doutra parte, deve interessar ao próprio Poder Públlco·que a 
oolução do dis.sidlo se dê o mais rauidarriente possível e, Isto·, obvia-

mente, será ·muito mais- fácil, se êontarmos, com um prazo menor 
para a hotiflca;ção ao empregador, da decisão da assembléia geral 
dos trabalhadores. 

Realmente, quanto _menor ror o- prã.zo, maiores serão as chan
ces de ~o conflito ~er solucionado a curto prazo, pois se deve sem
pr• partir do princípio de que, tp.nto os empresários como os traba
lhador-es, não desejam a para.Jização das atlvldad~s Jaborativas. 
Se esta acontece, é em razão, não raro, da intransigência patronal 
.e, .em alguns caSos, até rriesmo com- a_ conivência .e certo incentivo 
do Poder Executivo. Neste sentido~ sendo legit!nw o exerc!eio do 
dir-ei to de gr·eve, o Poder Público IJ.áQ póde fugir ao dever de dar
lhe condiçÕ"'...s de sez:- ·efetiva.do, be~ como de agir com arbítrio e 
dentro do menor espaço de tempo posillvel. 
- JJ: ,em fac·e -:d,es.ses aspecto;S do. -pr~1ema que estamos propondo 

o encurtamento do prazo de notificação, como forma de contribu1r 
para uma rápida solução de conflitos ocasionados por rei~n<lica
ções dos trabalhadores. 

.Sala das Sessões, 12 de maio .. de 198ó. -Humberto Lucena.. 

EMENDA N.O 7 

Suprimidos as alineas e parágrefos, o caput do art. 14 passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 14. Proferida a sen ténça normativa, publicada e 
tra)lsitada em julgado, a greve deve cessar de Imediato, 
perniitindo"se a contiiJ.uldade das negociações em relação 
àqueles . aspectos das rei~ndicações não apreciados pelo 
tribunal." 

J ustiflcação 

COnquanto concordemos em _que a sentença norrilativa· deva .ser 
respeitada, não podemos deixar de resguardar, pelo menos, o direi
to dos trabalhadores. como parte :q.o processo de, dissidio eoletivo, 
em aguardar que esse instrumento seja publicado e transitado em 
julgado. · 

Seria por demais draconiano a fixação de norma tão rigida.· 
em que b::ts.tasse apenas a prolação da.. sentença e·:. aos grevistas 
somente restasse a volta. ao trabalho, de imediato. Não. 'E preciso 
que· se aguarde, pelo menos o .cumprimento de prazoo co!J.'ltantes do 
processo do trabalho. · 

Dputra parte, achamos extr-emamente forte, para os dias que 
se direm ser de abertura .politica, a fixação de normas tão rígidas 
como as constantes das ·alíneas e parágrafos, que ortt- estamos pro
pondo sejam suprimidas do projetó sob exame . 

Com efeito, Já dispõe o Poder Executivo de toda uma legislação 
consolidada, advindo. do regime faclsta italiano, para tud1> reà.11zar 

· em tenp.os de intervenção nos sindicatos. 
Acredi~amos que necessitamos é ~e· diálogo, de bom senso, de 

compreensao para oom a sofrida classe trabalhadora, que tem ~~Z
cado com o.s maiores sacrifícios, vítima de ·uma leg:Islac;ão sindical 
ultrapassada no tempo e no espaço, que não permite uma· ação 
livre e autónoma do sindicalismo, como soe acontecer em todos os 
palses capitalistas el.vill.zados. 

OcasionaiS descumprimentos de sentenças normativas por parte 
doo trabalhadores -em· grev.e, ÚDiCa arma de qu~ dispõem- pa.ra. per
,s.eguir: _.suas r-eivindicações, qev~m ser resolvidas com a. mediação., 
com o exame dS.S possl.bilidades empresariais, e com o -atendimento 
de justas. "eivindicações, acaso não alcançadas pela sentença· ju-
dicial. · · 

Numa hora em que se luta para que tenhamos uma legislação 
sindical mais atual e menos intervencionista, não podemos concor
dar com a proposição constante do art. 14 do projeto. 

Sala dàs Sessões, 12 de maio de 1980. ..,.. Húmberflo Lucena.. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto e as e
mendas. 

Conce_do a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Humberto I.ucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)·- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto LUcena, para discutir o projeto e as emendas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para discutir.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O requerimento, de urgência para esta matéria foi subscrito pelo Senador 
Henrique Santillo, Ud~r do Partido dos Trabalhadores, e por mim, no exercí
cio da liderança do PMDB. 
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Dissemos, naque~a ocasião, .que o Projeto de Lei do nobre Senador Aloy
sio Chaves, que dá noVa discipHiJ.a à regulamentação do direito de greve no 
Brasil, melhorava consideravelmente a legislação em vigor; mas, ainda não 
representava, como não repres'enta - conforme bem acentuou em suas bri
lhantes palavras o Senador Marcos Freire- o pensamento da Oposição. Por 
isso, nós nos aprestávamos para, na devida oportunidade, apresentarmos à 
Mesa as nossas emendas que têm como finalidade o aperfeiçoamento da pro
posição. Como hoje estamos encerrando a discussão do primeiro turno, já en
caminhei a v: Ex• algumas dessas c:mendas que procuram, num primeiro mo
mento, fixar a posição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
mas, Sr. Presidente, desde logo, acentuando que outros Senadores, inclusive o 
Senador Henrique Santillo, do Partido dos Trabalhadores, os Senadores 
Franco Montoro e Marcos Freire têm tambêm sugestões a apresentar, o que 
farão durante a discussão do segundo turno. 

O que desejamos, portanto, é que a matéria seja votada dentro da maior 
brevidade possível, dentro do regime de urgência estabelecido pelo Regimen
to, mas que façamos um debate o mais profundo possível, de forma a aper
feiçoar a matéria, a fim de enviarmos à Câmara dos Deputados um projeto de 
lei aprovado pelo Senado que nos deixe bem perante os Srs. Deputados, pe
rante a opinião pública, sobretudo perante os trabalhadores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
discutir, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Eu pediria que me fosse passado às mãos o presente projeto que regula
menta o direito de greve no País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de uma matéria de suma gravida
de nos atuais momentos da vida brasileira. trata-se de uma iniciativa que visa 
regular um direito para o qual, desde 1930, se vem tentando urna regulamen
tação condigna. 

Nesta hora, em que em São Paulo urna massa de trabalhadores- os me
talúrgicos - se ergue na reivindicação de seus salários, a oportunidâde, a 
ôcasião do estudo da lei de greve se faz cada vez mais necessária. 

O projeto teve ingresso na Casa em agosto de-1979, quando foi apresen
tado à Comissão e recebeu despacho da Presidência em 27 de agosto. 

Durante o ano passado, nada se fez sobre o projeto em apreço. Este ano, 
a Casa lhe deu a trainitação em regime de urgência, de acordo com o art. 371 
do Regimento Interno. - -

Hoje a Casa ouviu aqui dois pareceres, o da Comissão de Constituição e 
Justiça, da lavra do ilustre Senador Murilo Badaró, que aprova in totum o 
projeto apresentado pelo nobre Senador Aloysio Chaves, e o da Comissão de 
Finanças que emitiu parecer através do Senador Helvidio Nunes. 

Sr. Presidente, da Comissão de Constitução e Justiça, uma Comissão que 
tem que estudar o assunto com profundidade, está aqui, em cinco períodos_, o 
parecer sobre esse projeto do Senador Aloysio Chaves. Da Comissão de Fi~ 
nanças não temos nada, verba volant sed scripta manem, diziam os latinos, 
desculpem-me essa incursão. Nem ouvimos o parecer, nem sabemos o que se 
disse. É assim o Senado da República, Sr. Presidente, quando defere o dispo· 
sitivo que concede urgência ao projeto. 

Está aqui, em cinC-Cfperíodos, o parecer, com data de hoje, em que a Co~ 
missão de Justiça faz --referência ao projeto de autoria do Senador Aloysio 
Chaves. Do parecer da Comissão de Finanças, nós não ouvimos nada, por~ 
que foi emitido oralmente. Não sei se foi dado outro parecer, cheguei agora 
ao plenãrio. Há uma terceira Comissão. Essas duas Comissões falara-m rapi# 
damente, como gato sobre brasas quentes, passaram sobre o projeto sem ne# 
nhuma referência. Vamos comentar o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça: 

"Define aspectos importantes do direito de greve e regulamenta 
no caso de greve o ajuizamento de ação de dissídio coletivo." 

Na justificação, salienta o autor: 

.. nesta fase de transição política, dentro do quadro social brasi
leiro". 

Mais nada. 

"Sendo esse o espírito da proposição, o de oferecer preciosa 
contribuição à regulamentação do direito de -greve- que não deve 
ser entendido, como bem salienta o Senador Aloysio Chaves, "co~ 
mo uma obrigação a ser imposta por minorias ocasionais à m·aioria 
dos trabalhadores .. " -, não há come, no mêritc, deixarmos de 
apoiar tal iniciativa!'- Apói3 tal inicfativa... - --

Reitera a competência da Justiça do Trabalho com relação a concessão 
do reajuste salarial, reconhecendo, desta forma, a utilidade do projeto. Isto é 
que foi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o direito de 
greve. 

Sr. Presidente, precisamos ter cuidado porque, como dizem os jornais, é 
possível que seja uma tentativa de nascimento de uma grande reivindicação 
de trabalhadores, como nós vimos nos debates no preambular da nossa ses
são, dos ilustres Senadores Teotónio Vilela e Murilo Badaró, com compli
cações importantíssimas na vida brasileira, como até hoje não havíamos tido; 
E sobre isso, Sr. Presidente, que as duas comissões falaram em regime de ur
gência: a Comissão de Constituição e Justiça, de acordo, aprova aqui o pare
cer com assinatura do ilustre relator, sem que os outros membros se tenham 
manifestado, a outra, oralmente. Embora sobre um assunto tão sério e tão 
grave, nós passamos leves e lépidos como urna aragem. Ninguém disse ao que 
veio, ou que nós desejamos. 

Sr. Presidente, permita-me v.- Ex• a incursão, hã um momento, na His
tória da França, soleníssimo, quando vieram trazer a Luiz XVI, que estava 
empoleirado no trono da França, como daquela geração predestinada de 89, 
a mensagem de que o povo estava nas ruas. Sua Majestade disse: uEntãO, é 
uma revolta" ... Não, é pior que uma revolta, Majestade, é uma revolução que 
se está instalando". 

Nós não sabemos se esse movimento em São Bernardo do Campo terâ 
repercussão nacional ou seria, como jâ tivemos em· época passada o que pode
ria ser uma república de São Bernardo do Campo, a tentativa de São Bernar
do. Ninguém sabe o que estâ debaixo dessas cinzas quentes ou dessas brasas 
dormidas. Ninguém sabe. Nem V. Ex•, nem o ilustre Senador Teotônio Vile
la, nem o nobre Senador Murilo Badaró, nem nós daqui no plenário, mas 
pode ser um extraordinário rastilho de pólvora que poderá incendiar. Nesta 
hora, vem o projeto do nobre Senador Aloysio Chaves, que regulamenta o di
reito de greve, que dCveríamos estudar, meditadamente, que deveríamos estu
dar, como diria Rui Barbosa, com mã9 diurna e com mão diuturna. Como, 
se a Comissão de Constituição e Justiça, em cinco ·periodos, fulminou o proje
to e a Comissão -de Finanças se referiu a ele como se estivéssemos no melhor 
dos mundos possíveis e imagináveis? 

O_ p_rojeto é de autori? do nobre Senattor Aloysio Chaves, cuja cultura, 
cujo conheCimento jurídico, cuja compostura tem feito escola nesta Casa. A 
nobre Bancada do Partido do Governo, que perdeu nas eleições passadas ele
mentos de valor, conquistou valores magníficos na nova Bancada. Dentre es
ses valores conquistados e&tâ o nobre Senador Aloysio Chaves, isso é fora de 
dúvida. Portanto, quero crer, Sr. Pres_idente, que esse projeto de urgêrlcia, 
que é uma homenagem à cultura de S. Ex•, porque, inclusive, o ilustre Líder 
do Partido Trabalhista, apôs a sua assinatura no requerimento de urgência
até ele requereu urgên,cia para a _di~cussão e votação! 

Sr. Presidente, o que era urgente era combater as causas e não o efeito 
daquele levante dos trabalhadores do ABC paulista. O que era urgente era is
so, combatermos as causas e estamos combatendo os efeitos daquela açào. E 
ê assim, Sr. Presidente, que passa em regime de urgência por força da Maio
ria, é por isso que existe Maioria, é para passar o que deseja e rechaçar o que 
não serve ou o que julga que não serve. O regime de urgência foi requerido 
por dois ilustres Líderes, o nobre Senador Humberto Lucena e o nobre Sena
dor Henrique Santillo. Não sei se o nobre Senador Humberto Lucena seres
ponsabiliza pela urgência? Nobre Senador, V. Ex• é que requereu a urgência? 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Pois não, nobre Senador. ln· 
clusive nas palavras que proferi, relembrei que o requerimento foi de autoria 
do nobre Senador Henrique Santillo e subscrito por mim, mas _o que tinha~ 
mos cm mira era estudar o pr_ojeto convenientemente, justamente dentro dos 
prazos que o Regimento nos permite, pois teremos ainda pela frente, com as 
emendas apresentadas, uns dez ou quinze dias para examinar a maléria, por
que a urgência não é urgentíssima ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não, porque se fosse urgência, ur
gentíssima seria urna coisi delirante. Agora, recordo: é como aquela figura 
de Tolstoi, Polyana, Sr. Presidente, que podia ter sido pior ainda. A urgência 
urgentíssima podia ser pior do que a urgência. Estamos satisfeitos que venha 
a urgência. 

Sr. Presidente, são duas figuras centrais da Oposição: o nobre Senador 
Humberto Lucena, que tem ma:rcada uma posição de indefectível fiscalização 
dos a tos governamentais e da Maioria, aqui, e o ilustre Senador, Líder do PT, 
são os dois subscritores do pedido de urgência. Mas, isso então vai ser em ur
gência, Sr. Presidente, isso vai ser pela goela abaixo, como se diz aqui, arra
nhando, rasgando, dilacerando carnes, vai ser aprovado em regime de urgên
cia. -Nós-não-terenYos· iertlpo para estudar e-ôiscutfr -o que pretende o nobre 
Senador Aloysio Chaves. Mas, devo dizer, pela autoria, a lei é digna do nosso 
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respeito e da nossa consideração, porque sai de uma das cabeças mais ilumi
nadas da Casa, que ê o nobre Senador Aloysio Chaves. Mas, nem por isso 
devíamos fazer em regime de urgência. 

Assim, desculpem-me a nobre Bancada do PMDB e a nobre Bancada do 
PT. Aliás, a Bancada do PT é ele s6. Portanto, as duas Bancadas requereram 
urgência ,e vão fazer com que engulamos de goela abaixo, Sr. Presidente, sem 
ter tempo de raciocinar e de estudar a Lei de Greve. 

.sr. Presidente, façamos votos a Deus para que não tenhamos o lança
mento da "República de São Bernardo", façamos votos para que possamos 
dar uma Lei de Greve justa e equilibrada, que possa atender às reivindicações 
justas do operariado numa hora em que o nosso operariado passa fome, não 
por culpa somente do Governo, mas da situação: estamos todos à beira dê .um 
abismo. Estamos brincand_(l com fogo junto a um barril de pólvora. Vamqs 
ver se hã pólvora dentro. Pode ser que haja c, se houver, Sr. Presidente, pode 
chamuscar bigodes e cobclos. 

Assim, Sr. Presidente, esta é a minha manifestação em nome do bloco 
autonomista que V. Ex" não reconhece, que infelizmente a Mesa não reconhe
ce, mas em nome do bloco autonomista, critico a urgência, porque não vai 
nos permitir estudar, como o merecia, o projeto que regula o direito de greve 
no País. Há quantos anos nós sonhamos com a regulamentação do direito de 
greve: ora sai uma lei, a lei é capenga, a lei é obscura, etc. 

Pois bem; agora, neste tumulto do caldeirão fervendo, Sr. Presidente, na 
chapa quente que os operários do ABC, oferecem ao País, nas suas reivindi
cações salariais, nesta hora, nós tainbém, nos colocamos sobre a chapa quen
te e vamos dar ao País, no rufo de tambores apressados, no acelerado que eles 
estão nos comandando, a regulamentação de uma nova lei de greve no Brasil. 

Sr. Presidente só pedimos a Deus que nos ilumine a todos, a governantes 
e governados, para que amanhã não tenhamos que lamentar fatos reprová
veis, violentos, graves, de repercussão nacional, na situação operária brasilei
ra. São esses os votos que eu faço em nome de urna bancada, Sr. Presidente, 
que tem três Sefladores, três vezes maior do que o Partido dos Trabalhadores 
e três vezes maior do que o Partido Trabalhista Brasileiro, que tem um só e o 
outro tambêm. Nós somos três, ainda. Mas, fazemos esses votos, do fundo 
das nossas cogitações e até das nossas amarguras, para que Deus ilumine a to
dos, os que legislam e aqueles que vão ser atingidos pela lei, para que saia en
tão, um pensamento equilibrado, que regule estas justas reivindicações do 
operariado brasileiro. Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O S)(. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Com a palavra o nobre Se
nadOr Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

O mérito do Projeto de Lei do Senadon~ 249, objeto do item l da Ordem 
do Dia, indiscutivelmente, pelo debate concernente ao mesmo encerra o 
aplauso geral do Senado da República. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Com restrições, Ex•. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- O que resta sa
ber ê exatamente o que o nobre Senador Marcos Freire assinala; é se ele diz 
tudo e se encerra, em sua plenitude, a questão que pretende resolver e se a sua 
destinação alcança exatamente o seu desiderato. 

Mas, pedi a palavra para detalhar, de início, a fala do eminente Senador 
Marcos Freire, que, numa atitude de indiscutível sensibilidade social ponde~ 
i'õi.I que, para sua complementaÇão~ para que ele ficasse na realidade, dentro 
do consenso dos empresários e da classe trabalhadora, era preciso que se ou
visse exatamente a classe trabalhadora. 

Assinalou, assim, o nobre Representante por Pernambuco que, dentro 
da limitação do tempo, era necessário- e louvamos a sua conduta que se ou
vissem os OP:~r~rios, que se ouvissem aqueles que ajudam também a grandeza 
da Pátria e o fazem de forma substancial, para que, quando, de alguma for
ma, o nobre Senador Aloysio Chaves, tão merecidamente enaltecido pelo Se
nador Dirceu Cardoso- com os seus conhecimentos, o seu saber jurídico e a 
sua vivência nesse particular nos traz algo para, somado ao que já temos, me
lhoremos-e evitemos, dentro do possível, o divórcio que a greve significa. 

Na realidade, o Senado sabe, o Senador Teotónio Vilela assinalou, na 
realidade, o Senador Murilo Badar6 confirmou de que a greve é um sintoma e 
um sintoma grave de desajuste social. E é justamente o abrandamento, é jus
tamente a tentativa para que se reduza o campo das possibilidades das greves, 
que Aloysio Chaves trouxe esse projeto que, em boa hora, a Oposição preten
de lht· dar o caráter de urgência. E se louva no Art. 371, letra c que reza exata
mente de quando a tramitação legislativa não possui os pareceres necessários 
e!a pode, quando solicitada pela Liderança, ser submetida à Ordem do Dia e 

a Presidência da Casa Solicitará os pareceres necessârios para a sua trami
tação. 

Opinou pela Comissão de Constituição e Justiça o nobre Senador Muri
lo Badaró, e o fez examinando o que é específico da Comissão, a sua constitu~ 
cionalidade e a sua juridicidade. De leve, peregrinou no seu mérito. ~ da com
petência da Comissão, também, em casos tais o exame do mérito da matêria. 

E Helvídio Nunes, ouvido sobre a Comissão de Legislação Social, deu 
um parecer em que S. Ex• traz a sua solidariedade a esse desejo que une todos 
nós, de trazermos à legislação brasileira, no que concerne à greve, um estatu
to, uma legislação, algo que realmente torne a vivência e à convivência entre 
patrões e operários mais fácil, mais digna e mais honrosa. 

A minha palavra, Sr. Presidente, foi justamente para louvar o entendi
mento havido entre todos, com algumas divergências naturais e conjecturais, 
a respeito de uma matéria que, como disse Dirceu Cardoso, surge na chapa 
quente dos metalúrgicos paulistas porque, neste instante, e é justamente neste 
instante em que V. Ex• se retira do Plenârio, que lhe q.ur.r.a dizer que a urgên~ 
cia ~ necessá{ia porque o Pais estâ a exigir que st· reforme a lei greve, que se 
aérescentc· á7ela tudo que a vivência do dia a dia nos aconsellia, para que pos
samôs c9nseguir algo no que concerne à concordia, entre aqueles que traba· 
lham e que comandam o trabalho. 

V. Ex", como sempre, atento às tlecessidades nacionais, nos trouxe a sua 
contribuição e a louvo, como louvo de forma muito sincera espontânea e ver~ 
dadeira ao Senador Marcos Freire, por ter solicitado a audiência necessária 
do trabalhador, sObre aquilo que lhe diz tão de perto com respeito a sua sorte, 
que justamente é o seu trabalho e o seu labor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Continuam cm discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria sai da Ordem do Dia a ela retornando na quarta sessão ardi~ 

nâria subseqUente. 

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

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980~ do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do n• 2, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a escolha e a no
meação dos dirigenteS aas fundações de ensino superior. 

Em votaç_ão o requ~rimento. 
Com a palavra o nobre Senador Mauro Benevides para encaminhar a 

votação. 

O SR. MAURO BENEVlDES (PMDB --CE. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O requerimento cujo encaminhamento agora procedo, em nome da Ban
cada do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro, objetiva conceder o 
rito especial da urgência ao projeto de-lei do Senador Humberto Lucena que 
visa restabelecer a autonomia universitária cerceada, drasticamente, em re
lação às Fundações de Ensino Superior pela Lei n• 6.733, de 4-12-79. 

Recorde-se, Sr. Presidente, que ao ser apreciado o projeto que deu lugar 
a esse diploma legal, na Comissão Mista e no Plenário do Congresso Nacio
nal, foi'am mtíitas as vozes que se ergueram para condenar o texto original e, 
sobretudo, para defender uma emenda então apresentada pelo ilustre Sena
dor Franco Montoro que objetivava excepcionar as Fundações de Ensino Su
perroi.-qUe -conunuariam -a -cnspõr-daquetif prerrogativa dern.ocrãtica-da-eia~ 
boração de uma lista sêxtupla dentro da qual o Senhor Presidente da Re
pública escolheria o Reitor das respectivas Universidades. 

Lamentavelmente, a emenda Franco Montoro, frustrando a área univer
sitária, deixou de ser acolhida pelo Plenário do Congresso Nacional e aí está a 
Lei n9 6.733 condenada por ponderâveis setores da vida cultural do País, in
clusive pelo próprio Conselho de" Reitores que, através do seu Diretório Exe
cutivo, antes mesmo da votação da matéria pelo Congresso Nacional, fez 
uma incisiva exposição à opinião pública brasileira e consta da justificativa 
do projeto. 

Nesse documento, Sr. Presidente, assinado pelo Presidente do Conselho· 
de Reitores do Brasil, vai ressaltado o seguinte: 

O .Projeto de Lei n9 34/79, incluindo as Instituições de Ensino 
Superior, instituídas e mantidas pela União, sob a forma de Fun
dação, constitui uma violação ao princípio universal de autonomia 
Universitária. 

Esta autonomia deriva de um aspecto essencial da Universida~ 
de que é a liberdade de desenvolvimento do conhecimento, a liber~ 
dade de intercâmbio acadêmico e a liberdade de crítica. 
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O Sr. José Llns (PDS- CE)- b"ptojcto da SIDERSUL é um projeto 
específico para uso de gãs em siderurgia. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC) - Perfeito. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Então, ele é incomparável. Ele não pode 
ser comparado com um projeto para uso de glls~ di8;anlos, com objetivo dife
·rciltc, porque o preço do gás pode ser função do produto a ser produzido. Se 
·o sistema de uso ... 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC)- Veja V. Ex• de que mo· 
do ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• cassou a minha palavra? 

O SR. JAI!foN BARRETO (PMDB- SC)- Não, estou complemcn· 
tando. Veja V. Ex• que, se o gãs que vai ser produzido por essas usinas, que 
vão custar cm torno de S bilhões de cruzeiros, for também pela usina de gasci· 
ficação que já vai existif para tornar realidade a SIDERSUL, é óbvio que é 
mais uma razão para viabilizar, economicamente, o projeto SIDERSUL. 
Não sei se estou sendo claro, Ex• Então ~ mais um dado que reforça a pers
pectiva de implantação da SIDHRSUL. Porque além da finalidade especifica 
dessa usina de gaseificação fornecer gâs para a siderúrgica em si, ainda haverá 
mais razão porque ela permitirá fornecimento de gás energético à indústria 
paranaense, catarinense e até paulista. 

De modo que existe uma imbricação de problemas da qual não há como 
fugir. 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- De qualquer modo cu queria dizer a V. 
Ex• que gostaria de levar a sua sugestão para análise, porque eu, realmente, 
não tenho partido a tomar, num problema que é específico do interesse do seu 

· Estado. O meu interesse, no caso, é simplesmente esclarecer a posição do Go
verno e contribuir para cooperar com a solução dos problemas econômicos e 
sociais do seu Estado que é parte do Brasil. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC)- Fico muito grato com a 
preocupação de·· v. Ex• e tenho certeza dC'que teremoS noticias, em b'reve; ~ 
respeito <lesse projeto. . 

Mas, - repito - a comunidade catarinense- tenho certeza - na sua 
imensa maioria, se coloca contra esse projeto de emergência de miniusinas; 
nós, que somos um Estado marginalizado, que não tivemos a~ agora atendi· 
do um reclamo sequer que parta de todas as correntes da opinião pl1blica do 
Estado. Não temos tido a atenção devida para problcmás seculares de Santa 
Catarin~ não gostaríamos que, exatamente, neste momento, fossem alocados 
recursos para projetes até respeitáveis. Não estou acusando nenhum empre
sârio, especificamente, que e'9!á preocupado com a solUção do seu problema, 
mas ~ que ele interfere no interesse maior da coletividade. E o Governo "ccn· 
trai haverá at~ de nos informar que está atendendo às necessidades catarinen
ses quando destina 5 bilhões de cruzeiros para essas usinas, quando queremos 

· que esses recursos Sejam aloc.!ldos depois de uma discussão aprofund~d'a en· 
tre todo .. os setores da opinião pública de Santa Catarina, c por .um projeto 

. que já é, inclusive, prioritârio, a partir do Governador Jorge· Bomhause -~ 
ex-ARENA; do ex-MDB e hoje de todos os partidos e de todos os sctores da 
nossa comunidade. 

Acho que era esta a·colocação que queria fazer na tarde de hoje. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAISON BARRETO, 
EM SEU DISCURSO: 

RRJ.J.T6RIO 

A ani:llse eor:rpa:rat.h~ do consumo C:.c enere:ta. p·o-:ç- váriof }la{Ses 

nostra cue há i.u:J~ correJ.nc:ão entre descnvo~vimcnto imlustrittl e 
{ndicc de vida,. in,~iC;).l"!do rue os n:aiorcs consumidores de nnc.rGia

são os rue c.J.canqa.r:: r.oaiores rendimentos cconÕmicos aliado~ s cl.e 
..,-ados p::tdrÕcs de vi do. dç. ~;cus ;ovo c# Também é· verd~rlc ou c cst"-; 

crescimento no col1!:umo de cncreia foi fundamcmte.do na existência

de um~ r-ontc. enerGética 1?ora_~a e abundante - o :petrÓleo - q:uc ~ 
p:rcscntt:. Índices crescentes de consur::o a p::!.rtir da 2~ Gcrra ).fund!_ 
al. 

!. dc.cisf!o é!a maior~,!! dos }laÍscs pr.odutores de passar a contro 

lar o preço :i.ntern-!i..cional do petrÓleo, ~<::-r.hda posta em 'Çrrát.i~a. c~ 
:1:-9?3, deu cOno rcs•.1lte.f:lo a c?la::::::da 11 c:i-i:;c cnerg.ética mtmdi<oJ..U~ 2r.1 

veróflde c_s:t-a: .c.rise, de ne.ture:-a conju.'ltural, foi asravada pelo Cx 
~~Ssivo uso (para·não é!fz<:r a"buso) do pet:r·Óleo e seus deriv&dos ::

n~ expansão ~nchtstriaJ. e urbana. e pelo aband6:1.o de outras l~ontes
r!e cncreia_, cxceç:lO à cne:r:E;ia nuclear ouc surgiu ·como cor.sect;.ên _ 
cia do domínio do. estrutura da matéria~ 

A falta de pluneja:::Jcnto na utilização eouilibrade das diver _ 

sas fontes de enercia, fez com o r.ue ~ carviro mir::eral, por ~Y.ero -

plo, fÔsse relC:!;<ldo a pl~no secund~rio; e ao inv~s de s.erem re1?_ 
salt~das· suas cg.1.aJ,idadas forac en:'"at1.zados ~eus defeitos,. 'como 
1na.dequação :paz:a uso industrial, dif'1culã.a.dcs e.~ e:r.tração, preÇo
c~cvado, ;:.robl(;:.,as de trt:nsportc e e:stoc_ngcr.:, etc •• ,. 

PercÜa. rapida~o:nte o c<'.rvão seu papel de liderança enerr;éticn 
para. o petrPleto c, o çue é ma1,s gr:::ve,, n~o :<-o.via n-.:~m o intc·resce:
peln r,er~;.c;'ão de ·tecnolog;i2.S rue v.ll!.bi:UzasSe:u ~ovos usos industri 
~i o ur.b:::.no. --· 

Eru nosSC'I P2.ÍS são imlrr:c_ros os c:te;~plos oue _ilU,strac esta polÍ 

tica de :sullsti tu i o:;ão t::ricx·t:ética, mui to C:::lê.Ora não rossc:nos (e n5'o 
sooos) r;r.::nd!:!:O produtores de .!Jet~Ól~o,. E:ntir.bndo cor.1o consta.ttt ':"' 

c;~O é converlicnt.e rclc:;;Jbrar UCJ. rato marco:.ntc ocOrrido c•D;I 1972
7 

no 
J.irr.iar d.:~. asccn=::ão dos prc ... os do pc-~r'ólc.-o: a CompPnhia ES"tEJd:.~ai -
de ai::s da Ouanab:q·a (CT::G), sceul=:.rmciÔtc pro,dudmlo eós rcsid~'riciol 
a parÜr de eo.r.,·1!o (coguo 1t1port.ado) 1 procedia. n. S'-\bstit.'.l.içfi'o de 
co.rv5o por dcri 'r.tdo~ de petr!5leo. 

Contudo, rar('_cc que n eri;;c, provoc<~da Pela const:::.nte. elcva~Üo 
dos preços do petrÓleo, aej.u co1~0 o.ccnte motivador dns nacõCs d.e _ 
<Pendentes desta fonte de cn_Cl"[;iil cm rcp6nSal- ~Ç-uo. balanços cmern:é
ticos, espcciall!:cnt·e pela incapacidade 9.o frcn.r seuS processos de..
dcsenvolvi:ncnto. sob :pena, de cntr:!I-e!ll no .conhecido estado. de reces
são econômi c a. 

Aliás o fato de os países mostrarem !ndices :PosiÜvos de cras
eir.Jcnto econÔ:::lico :faZ prever a aproximo.çE:o de uma outra Cl'ise encr 
I;~tica, esta de cc:.rf..ter estrutur&l, onde a procura de PetrÓleo sl 
rf{ 1:1aior t:;!UC a c2pacidade dei produção l)l\mdial .. É sobre esta hioóte 

se, tcmpor?.l!::cnte de~iniCa e e~lculada, ·o::Ue tra.balha.m .os J"espo~sá::
veis' pelo controle de. producão e dc:;J<'nda de eneieia nos diversos _ 

p~{scs •. O Brasj_l, êo~ clev.:s dO coriSu6o e b.!:ixa 'ÇiroduCão de petról'eo 
vem re<!.li~ando e:s.r-orço c,iz:;<Jrii..esco p:ira a produ·~ão de eno•·eias 'al • 
ternativas, de. !.10do rue até 19.~5 JXlS~e::Jo~:ter um ·balant'!o enr..reéti
co onde o petróleo deixe de ter a silinigica.tiva c:r.p.r:essão dos dias 
presentes~ 

II - ! QRJ§E 'r.'.irJ.~Gf::!'ICA E O J3R.t;.SIL 

O .Cl"E'SCiJaento da .ind~st':r~urue valoresr E>ZP""cssi'iros após s •. 
década de quarenta, a pe.rtir da r:ual o ·P<:.Ís eooe'"a a sofrer Prod:un 
das altora~Ões {r?9_'brocosso de desenvolvimento,. -

.s.endo imposs:fvel corar um crescimento auto?nomo, ·o B:rnsil, por 
razões C'tUe n(;o c,abe aqUi analisar, adotou modelos desenvolvidos no 
I:lUl1d? ocidental,' de modo que a e:r:pans5:o industria~ 'se fez à, se'me .. 
J.hança de, p:;.:Í:scs dos quai:. importávamos mÕ:q11ina.s e ~ot .. -how. 
. Este·proccsso importou cm cdokr também' pro·cedimen'to's, como o 

da intensificação do usn~o peti"Óleo co detrimfnto de outr~s fon .. 
te~ .de enc.reia já conhecide.s, com 'refl(~Jo;VS r..:! polÍtica de t~anspoi
te:s, pol:f.Uca ind:tst:riaJ. {cimBnto, ~.iô(;rureia:i ce:râoica, ~te .... ).; 
ou, cm Última o.n51i:se, na definição da polfÜCo. de' descmvolvi:>tari.to 
"do F~!s~ 

:Face a este conjunto de fatores,. a ,crise ~;era da pelà elCVi"ç::!o
dos :pre.,os do petróleo teve. repercussões b:"stE.nte pTO:"Unclt>s nn eco 
noo!a na.ciono.l,. Depende-ndo r.o petróleo pr,ra suprir ·lt01 (ruarcnta : 

por cento) de sou consu::~o 1..-ota~ de cnereia em·l972, c nõ:'o po:!>:suin
dÕ nJ.têrii~tivas imcdie.tas, O Brasil viu awilentor substencialmcntc
sua d(.•pcndêneía -extc:r'n-a (:-!ll cnerc:ia primária, cujos dispr"'nd!o:: o

neravam violentamente o. be.l!!l1("0 de p;J.C,::iiilPilt.os~ O dcsdobrauwnt~ _ 

do c;uttdr.o encreétic_o br:ls~lciro, co~_:>nas pcJ•spectivo.s nrio mt1ito 
!"avorÕ:vei.s, a1terou- profuncJa~of'lnte nosso modclo. de desenvolvimen
to~ Tinvia necc:ssidndc de se::reu:. adot:::.c!ns medidAs rue Yicsscm a to.! 
nilnizar o:s~ cf'citos de. crise de petróleo e pi:J.ra isso no'lW.s 'éol{ti 
cas o estr.::J.tÓ~,;i.c.s devc:riaz:~ ser formulc.d~s.. · -

O II PliD .c.:.rncteriza a Po}.ltica T::ncrêética yara o P<'rÍodó 
711-/?'9, ~~nfor:ne se pode Ycrifica:r. pela.- seguinte. t.ranscdçE:o: 
11

110 ~onc;o m:azo o Drasil devo prover irlterri.::.:n<:>nte suas f"ontcs de 
cncrr;ia .. C<ldn vez ~"3.is torna:r.-se-á. i.lnpoftr:nte desenvolver uma. PE. 
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·lltica Unificcda e bem definida. de' ener"81a, ·com .objetivos ennncJ.. agora po.ra sua cxp~oraçio· ,e ut1l..izaç5:o :t:ncd1ata como co:=~bust1vel. 1.11 
ados~ :Estn :pol{t.fca. consistirá b2.sice.mante em: dustrial,. 

i - Redução da dependêi.lcia em :r-nação a foiltcs e:r..ternas de 12: SQ.b este cs:pcc:to n5.o há. di::::tinç'iio entre c-.:.rvões cntorincnse c @Ú 

III

IV-

ne:r-,gia. 

Enp:i-é['::l intensivo de ePerein de orir.em hiqrocl.é:t;.Ticz .. 

Execuçi;:o de Pr6c;rama am!Jli~ào de ~~i-g1~ ID.é-t:rí~a~. 1 

Proe-rana· do Carvão, orientado rio ·sentido da expansão e -

moden~i.z&ç_ão da produ-:-:ão, "trtc:Luindci: J>_i$s,..uis~s para ut.i-

ll.Z~ção do CE.rvão como r.m.tQria-pri!!la7• ·para e1aboraçã~ ·de 
prodUtoS inc!ustriali:radoS, uhlizr.ção de subp:re:dutos dO 
benef'ieiamento dus ·minas para !Jrodução de 'ácido su1.f1h-1..; 

eo e !·erro .. 

V - Des.cnvoJ.villfento de Programa de Pes,.uisa. de Fo~tes n~o -

convencionais de Energia. 

VI - Jlroduçã~ de minerais enerr;éticos nucleares .. " 
As consec.uências da adoção desta PolÍtica Ene- g~t~ca podi::m ... 

sex- avâ.l.i~_das cooo: o ProilcOoJ., o. intensificação, das á:rêas de

prospecção. de petról.eo, as pescu:isas das reservas de çs.rvão, a 

produção de ·enereia hidroelétric.a, a. construção de usinas nucl.e!! 

:res e outras .medidas· que, no moccnto, gi:.nham maior densidade. 

III - .Q. CARVÃO_ H1!~AJ!:'bONTF.XT0 ~iR1Gt'I'IC0 
COmparnt1v:;.mP.nte às re!!érves mtmcliais de carvão é sabido rue 

-~ho, pois o· cnf'ocruc atu:a.l é considcr&'-los C(hll;O fontes de encrefo., i,B 

depcnêcnt~ do uso que possao. ter.· Ucste con_toxto é que se in::>cre o 

ccrvão não rii.Cte.lJ!rc;ico ã.o So.."lt.a Cutr:rine., ,produto ô.o bcnc:Cici4.";Lento 

do c~rvão. pré-lavado :r;~.o Lavador de Cnpivari, ~ue deixou de ccr "cO.,E. 

vão vapor " para ~e trC:.."lOi'or.;rn.Z. .Clll_"c_:-.J;_T;'o encrGÓ~ico" • S_c no nio 

G:r.:-nnde do J.jul, pr::::W.s cn.rõ:.~ct~::i-{otiçO.s .c16~ .cór'J:Õe-s, nã-O hi:r difol·enci!!_ 

ção sensi'vcl. quanto ·aos usos prcconil"..ndos p~~- esta f'.onte cnereé'Üc12-, 

cm santa cat::J.rir.a. a- :e:L"1!3.l produção de õ:Ois ti~.o~ fundamentai!! 4y 

carvões: me"ta.llÚra,ico c vapor _·(energético~ ·~eva a_ õ.uas linhas ,de u+.i 

J.iza.ç:ão. ;,. pri1nejra ãirigid~ -pt!ra- a proc>uçe'o de coq~e; indispCJ).i;~;,. 
VeJ..'.;;,o ntGrui:i.::ento da deoG.nda .do parque siderúrgi-:_~ nacional e a. 

scn."UJ1üa vol to.da. pal-a a' i~~lir:.çi!.o do con::>Ul!IO do carv~~ Vap~ ( ene{:.Ó

tico). 
.iss:ix:r., ~santo. C3.tDXina," óé :plaho!i e projeto~ e:;wtão:aireciono..ao_s 

pt:ra a Uivc:r!li.i"icação do u~o d.este carvão cnc.re.ético, cu~os "esto -

ques'1 ~t<l.ais ae ::=itUtlm E-O TCtlor de 3 1 5 Jnilb.Õcs d.e. tonelada::;, esto.ri.d._'c 

prevista 0 ue .a:plict~9?'~ó tcm:to· :•ob a f'orr~ oÓlido COf!!.O_ sob a i'o:rt::a Lê. 

o Br'o:Js.11 não ocupa pos::t~ão· de dcsta<!ue, ~.:r-t.i.c1-p::.ndo somente cO:n • 'r"iCIJOLOGL';.S l·t.'RA O fl.l·Rov:.;IT:...:.rs:f"i'O lJO CAR'~O 
31' (~rês Por cf:!nto)' do totaL Entrc't:mto .esta posição ed,..uire - . -

As técnic('l..s ut;i.~izad~s pt;;:r-1'.1.. o eprovc;i.tat:~.cm-to inà.u.:Jtr.ia.~ do· carvão 
con:ficu:r-ação tot~lruente d;tver~a ' l'lunndo ·se Ve ... i rica ,.,!e no con- oilicral !liio a!l ;::o.is iliv ... raes, i:"Jéio dcoilc_ o uso.do cru-vão ·~in ·.nutura•· 
junto de. fontes t:!nercéticas não rc:nováveis c:rist'entes no Pe:!s~ o 
enrvão participa C0%!1 92~ do total.. p.té os sofir:tica.ãoo processos iie ::J.iqucfto.ção. 

Pt:.ra melhor visun.lizaz: a imooÍ-tância.· desse número, transcrc- A~ .técniCD.!:l ,:p~ra r.:;-rovcit~c:nto dos carvÕes co::leço.ra.m a se cie:::~.envo1, 
vc-so o ouadro abaixo,_.-onde as rcs~vas cOnhc-cidàs estão tro.nst6_t Fvcr no :::&'culo pO.:J!JD.do', c!Jpccio.l.:nc,ntc n.."l. El,.i.ropa e :Eoto.dos ·mudos do. 

madas em tonclo.da.s eacl valentes de pet.ró~eo: 
• E>! TE!'". ~06 

PetrÓleo .... ~ ...................... <P,. ............... • .......... 105,-81 

Gás Natural .. ~······••••· ..... ~ .... ~ ........... ~.~·'!'"'• 26,1~6 
Xisto (céu a'berto) ............................ ~ ................ 198,~0 
Ce.rvão Mineral .............. ~ ............ ~ ........................ 6339, 30 
UrU!.io Não Associado ......... ~ ............................ <P 296,91 
(Fo!ite ·= PEl'ROB..1.KS 1976) 

Admitindo-se ouc a descob~rta de nov;s re.scrvas n~o flltereril ... 
siginificativt:.:!lcnte a relação desses v:aiOres, pode-Se percCber a 

, lmportância ç_Uó: se reserva ao carvão ntf'futura composição cner&é ... 
t.i.ca, cm corn.p:::.raç:ão e01:1 os e.tuais 2;1 (çlois por cento) do b<~lanço ... 
:rnergético naeiona). .. A ~t".lal. polÍtica . nacional para o carvão_ tem 
corno objetivo, a curto prazo, arnpliar.a fai.,.a. 'd~ utilização de,i 

f:.a f"onte enerné_Úca, caracterizando-a como combustfveJ. indu:=:trial 

em substituição a d_er:i,v::!.dOs de petrÓleo, e a médio e 1oneo· prazos 
possibilitar g dc~_e:nvvlvirnm to da cõlrboqU:Ímica pelo uso de tccno ... 

l.o:;iB.s mais.. sofisticad,as ... 

A consccuçf.i'o ·dcs.ta politica. pressUPõe entr~tanto um au:11e~to -
considerável da prod~lção de -~:t:rvão winci-<iJ. pelas regiÕes produt? ... · 
ras. e uma desv:Lnculação-nãtural. da inãtÍstria· c?..rbonífera da indÚ~ 

J.céricn~ O do1Únio <hs técnico.::;, cnranclo nova::; te:c:::l..olo(;i.n!l 1 deu c.2_ 

no re:J;.tl.tmio .o !l\U'{;i!.lcmto üc novos u:Jo:;: pura. o cnrvão, que pa.osou 

de n:f,:.lJ'len cO-:!.lm~::t{vel .i:.t:ru ;~.c conotituir eiJ. I:latérie. prima coocilc-i>t: 
da oid.crurGio.:dc ult.o forno e da prolluçüo de e;:.l!J do;nicil.in.r c· inllu..::l 

i:dnl. 

lt cvi.Ucmtc que UU!nc:n·tanão_ n f"uixa ~.~:a}llicuç:::o de à.ctcnll.in.<lda Jco.tó-

i·io.-prirna~ ntl urJD. tcndê;.cio. cm ao _ap:d.llloro.r: ns t&'cnicaa de ti.til.izo.

ção, co:o. vi.::;to.~ n otiJr.izo.:r;'- os r.eQu,J._-t:rulo:::~'! Isto, .trunbé:n, aconteceu 

com. o cr.~:prcrt:;o õ.o c::.rv:ior q_uer :ria :for.::lS. .c-Ólida pelo. mclliofla-· do- con

ta-to com'bu:::tfve-l.-ooi:<.buro.ntc, qu~.::r na :!"oroo. t,'3.5o!:n. :pelo conhcciJ.:;,cnt-o 

iiá_ vórias formas de se clnosi:!"icar os :f.roccsoos de apro·veita•licnto 

do carvão, depcndc1~do do::> p::u-í~me-i:ros c:or.1po.rntiVos qUe íorel!l. adota -

do.c .. 

ASp·im., utilizando CO/ilo :parâuetro a tranU-for;:ação sofrida pelo c..ctaclc 

:ri' .dco do cc..."""'V'Üo ::mt_os de sua litil.'i"Zn~.5o _í"inal, :poder.to::> agrupar t.2, 

d ,z OS procc:zsos C::J. .<'!pcnO..S duas cl<::.::::::ez: 

- r·roc&ssos sem tro:1nsforceção 

- procc~:::os c"O:~~ traru:>for.:.o.ç.;.o 
tri.á Siderúrsi.ca, notada:nente no estado de Santa C<1tarin2.~ 

A a tua~ produçSo 'de carvão rn.irieial está ·I;""estr:!:.ta. à ~cgião _Sul E.t1tre os Pr'i:nciros c i tt>.:rr,:!lol'l, "!_J-:-ra exeJplii'icar os que USf'.,!.J. o c ar -

a.o país, com dcstaqu~ pü.ra scmta CE~tarina e ~io_ Grahdc _do Sul, P2 W:o sÓlido J:l<-:.ra o·otc:1ç~o D:c cnerD.a tc:"rJ:ricn, 7/'ll."a queima <:.:1 calãci

is ·a pT-odUção do Paraná é -pe~uena e :restrit'a ao uso local.. ras, c os Q."\W :.;ub::J.ct~ os c><rv-Õc.'J o. 1.'t.'!I.B. r>irÓlüe ou ãca'tilo.ção à.c_! 

Coco é do conhecimento geral, "lá uma nltida d-i.stinção entre a trutiva, cooo na o'otunçP:c de coClue (J:;cto.J.Úrtiic-o ou não), r..:l. ob-te."'lç'i!o 

e:ctração do c.arv'5'o em Santa Catar~na e no Rio Grande do Sul. San- d_c r;ti:., ou :;.,inC.o. co.ao redutor cm processos de rOO•J.çZ.o ãireta, cite •• 

ta Catarina, -por possuir as únicas reservas ~ti exploração de .c:;;~ r- l'io· scGLmüo t;rUpo, o car-.-ão sofre m.cGifi<:::'içÕea em séu cst"'-do ori.ç:t

vão cooueificável, te:z: sua _mineração 'lic-ada dirct:-J::Jent:e ao proer~ n~l,. c::~ função do :procc . .>:Jo u"tilizn.do, para o estado L,--asoso (&'ilscif.!, 

ma sidcr•~rr:;ico naci~n?-L Já no Rio_ Grande do Sul, por eY.Plorar •- cnçto) ou }_)~.rn. 0 est<Ldo l{quião- (:).iq,ucfuÇ~o). 
c<::.rvão não co-;;ueific~vel,- a :niner<:r.ção está :;-el":1ci. .,nad!.> cor.t a uti.. t" eVidente cluc: nq::; dois grupos há urn.a divcrsif"icaç.ão à. e -processos , 
llza.ção de:::te rnin_cral na te.r::oe1etricidade, na ·redução di reta do oendo- -que u.noV?-o :::e tor:1o.ndo o'bsolc"G.os Cl!l 'i'un~.::o c1e Ir.cJ.horiM cp~~ 
ferro c com_o _co::i'tlust{vcl.. , r.cntado 3 pc~ acloç:õ.o de novas técnica:> de.: .tr .. n~i'or.::aç5.o. 

A pri::oeira parte da. pol~tica,.nac~onal .foi efetuada com a ca:ra,g 'DC'sttl :!"or:na, c;r<!.ndc rrt.bcr.o de proccscos u:::a.à.os no ü&'culo 1..,, 99aao nD.o 

t.:riza.ção das rbscrvõ!s de carvão no Br~si11 , tarcf~ exec•1tada atr~ te::. r.plico.ç~ci prúice. :r:..n. .:ituo.licl<.!.aB :rr::cc··n.s·ooõi:i'icaçõcn introduzi
vos dp Depart~rncnto NacJ.onaJ. da Produç:- o Hineral (DUP!1) ~ Como re-
sultado. do~. tr:::.b•~l~os do DjJPl·l as :rencrvas br<1Sileiras sofreram !! .dri..s- por O\it:ros t--rOCc!::~o:J .. 
ma consider:lv~l am:pl!açiro, sendo Cstirn_~_da.s 'lJoje cm cerca de 15 b.l âtrota:1t9, é bo::l f'ri~;..r (_;_ue e sub!'Jt.i-l.:uiç3:o do c.:.rvão pelo pe:tr6tc.o 

l.h.Õcs de tonclad:·s, e que ainda pode~ cre~cer à rnedida. em r-ue se c.o::.o fol:l,tc ã.c c~-~r~a, levou a uoã clu:-.t;c cnt'".:;nação no ctl::lpo de pc,g 

descnvol\•cm o.s pcS·quisns ccol.Ócic:ls~ ConhcciQ.o '? potencial ~ncrr.ét1 quioó. 1,or nov.:;;.s te:t::r.oloci<.:.::: p:.ro. o oprovr.itl;;.•t::nto d'os c:lrV'Õcc t:l.i."lc

co':rrmr~c~e-ntad~ por estas reservas. o. estratégia nacional volta-se .. ruis~ r.ct.e r~~to é tt;.o !liF.llificr:.t.ivo. c:uc os :E!.>tadoo União::~ C.::1. At:l.J'r 
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ct:., puíc: que Gc ::dttul. t:ntrc O!; de I:to.iorcn :rc:.;arv:rl:i'-dC cu:r-.-;;o ·c cn_ 

tra 0::1 do muh>r con·::rcmot !ituncntc n:~ di!co.do. dci-Oítt:nta !'rctcnllc: ill:~

tc.lur &r;1ndc::. unit1nclc:.; inllu:.Ytri~i::l coJJl novtl.!> tcci.nolog:t.n:J de t.,ro.!.lcifá_ 

cnçfi:o üo:.:- crii-vÕc:J .. 

llo :Bra::d.l, o uso do carvãO .:ilu.."'co. f"oi t::!.o intc-n:;o --que po::;o:ibil"i to.:.;::. c

o dcocnvolvimcn"to de tccnol-Ot_;ino -p:rÓpriâs p:\rà :JCU ;tprovcita.m~nto .. 

l!,.ui to c•:1boro r:.s curactc-ri.~tica=:~ fÍCic·a-quÍr.:tic.n~::l dOS carvÇ)cs U:t·a~i. -

lciros, prt:f"cri.r!Os n.d<lptai-
4

.Pl-ocCs-sos já--u!:ú:.d-os C!ll outros poÍ:::;cz. E.:2. 

te fcnÔJ:J.Cno, poUc ser cxplicn.do pela s:Uopie:::; razão .que o corvão :lllo 

participou ela real .c:xpa.."1tlào d.::::. inéiÚstria bfasileira. 

QAS:rt:QI:J--º:~ç_~ps C!.J:Vüi~ 

A Clf.::>sificc,çÜo dos proco::;::;os ê!.e ga::;ei.fÍcuç~o; de !!lOdO 8c.t1CJJl"lnte 

t!.O dac: técnicac de aprove:.ita:nento dos caTVÕcs, 'pode ser e.fct:uada-àc 

'acord9 com o::; critérios que forem n.üote.ilou. Assi:::1 1 se adotar.nos 

tipo de leito C!..'l ç_uc s-e processa a ,sasci:fioaçt;:o, ·tr.:re"'-OS procc::~zc::;: 

de leito fixo, de lCHõ--ãc arraste e. de J.a.i.t.03~-iUidiZD.d-o .. si fOr S. 

do~clo o c:r-i tório do vro<.luto fin=tl, t~Te.:iJOS. /iÍ'OCr::SsOs! para 'obtcnç~o 

de r;ás co;c.bust.{vcl c- c;:!s cie srntcsc. Adotcndo o ci'itétio do u:;cntc' 

ox-idr_, . .'lte 1 .t(~i:"C;!!.O~ processos que. utilizam o t~·, o ·m-:igênio, o va:por 

a::rcue., ou misturo de dois ou três destes a,s:!:;iltes. 

A clesaificr~çõ.o cntrct<:!.."J.to não r! o qu~· -icpOrta nU!ll·P70éesso de @seá 

:ficação, nas sim a :fono.a co;ao ele é c.fci;uado. Os processos se dis -

tingul.!c. por i't.tores cono; prc:il.nJiio e tr!;nperntura. de oper.:J.ção, <:~./;ente 

ox.iUantc, capncid:1.de de utilit.l'l.r carv-Ões de c""r:;.cterÍsticas :ti'"!licac: 

e: q\Úini_cas di::;tinta.s, d"anulo~r~ctria dc:::cjlida- paz-a: as ·rcaçõOc: §...tipo 

de reatar utili:r ... -:.do. 

:r·elo a.ci:JlR. e::;crito, P de ::;c :prec:supor que a cõnJue:;ac;E:o de~~:.Jc::; f"f:Lto-:..:.· 

ros á 'que vai dctci-uin-.:.r _-a -C.fici'Lncia ao proC-e::::so e a co;nposi•;ão i1o 

pro!1uto ·:fi!l!l.L l-or i.oto, proccC30G :P~ Cib-i;c,'nç:i"o 'ce gás .co:ilbu::;t;(v~::l 

poU.co. cw-c.ocnt:.:r,- difcrcnçJ:.::J;~:;;ubsta.:J.ciais, con.for<..!le se t.t"."'.ta. d'e o~tcr 

um. c;fs de ulto, m.1'üio ou bc..ixo podar cr:i.l.or.!"lico .. -

:i:.'n~tcntu.:ntJo-.oc por Q'~Ol.l.iCuç~o a c:érie õ.e reaçõec:. que o~orrcin q_uun.;.. 

do o c~rv5o ó :~ulJ:Jct:úlo a >\ç;;:o rlo cr, o:C.it;ô:n:iõ, -vapor dr(_."<$, ou ::Úf. 

tura dc:..:.:es n.::;"C:=ntc::;, e altn::~ tl.mpernturnc, é :!':t'Ci1 cdc.itir que a::J; 
tccno..z.ogiao da t,<"'l.:.::ci.fic1lção ntLtr~i·:;J · oc :fundr!.mci:Ltriia-nu _oxi;dn.çüo 1)ru· 

ciaJ.. do c:.:t·~O co.:a vnpor o o;dcl?nio 1 co.:r~. o o'i:ljc ~iv-0 .lc ~cr-..a- U!:l GJ~ 

rico. cm. r.lOnÓxido da c.:rbono, ~idro.::;;:'!nio C metano, de acordo_ com o. .!:!:. 

ts,llzução do 1)roduto .final... 

:it cviucmtc qU:e o pl.·ocesoo ; zcr usr.tdci é :runçüo do' uso pretcnUido -~ 
ra· o proüu·to fi;-n.:lJ., tãilto oob o aspecto qualitativ.o como quo.n:titritá_ 

vo. 

lh!!. :Catar iJQport:nte, que agora apresentamos é o qU;e .se refere à' Q.U!!_ 

!idade do carvã.o a oer .gaoc_i:ficndo .. Confoiue 0 proçe!:lso cmprefjlU.o t 

um JD(HJiilO tipo de c•1rv:io pode e:crnr proUut:o!-1 c6.•l Uiferentcs composi-· 

çõ_cs e sr-nua de i1:1pur.cza:::. To1~<uido o ca:t-vão va~or c~tarinCnse, e suJ:!. 

:n?tcndo-o li ~neificaÇÕ:o em. reatares \LUr/d. •. X0epper.s-Tot~ek ou Lc 

:;ás TTitca;r-.:J.J., · tererioi:l -J.)l:-oduto:o:- i'inaio que divergirão qu<.>.nto aos te.2. 

res de Hi<irot;ênio1 ' rúoriõxido de Ca.rbon~·, ,r.:etr..no_1 Hidrocarbonetos,, 

DiÓxido de Cr.rbo".o e ;;'itroc.ê:nio; P.1&:r:1 ao::~ teores drs .b:pUrezas Co;;!O · 

O:J'i'!íiÇO p?' G;.'S Il:S !l .. L:O Hh::..-.3: C"'.LOHÚICO 

l:lá vro.:;racas de aprovcit[;.l!!.c:oto do c<:.rvüo v.o.por de .Santa C.=:.tarir.~ P! 
ra a geração ~e ;;Is CD::lbustív~ de llaixo poder calor:L:fico. 

i;ã0 nOs .foi._po:::~c:i.'vP.l co:nheccl· detalhes O.os n.,..occ-::.sos que devirão ser 

adotados, de nodo que o.s con:;i!!erc.çocs :::obre e:o:te a.::.sup.to decorrem 

ó.o cOllnccincnto q_uc ce tem dn utili~.r·çri.o de tu,is proi::CSnos cm outrO~ 
pa.iacs. O que e st~bido c que se trota de il:!plan_tur múaudes i;craõ.E_ 

rao de peC!.ucno. e r:w'àio. ca:p<::.cid<..dcs ~ 

A on.:t&'ria prir.;o. o. ser uc~da é o crrv-7.,; vo:Uor (ci1cr~ético) obtido no 

bcJ;lefici.;:t!.<l.cnto do cr.rv:io prá-lev<:!.óo no L:...vo.tlor· de cn.p:i.v<lri .. 

Bote"''"~:~::: oo.ooõUiJltco ccr_;;ctorÍ"G;~~:- ;tfi 
Unidede {9.5~ 1---::/....--) 

C.o.rhono Fixo 

-l'E.I. 

.l'eoo .. e3pcc{fico r..r,crentc 

leso c:::-pccif.ico rr,ol 

l·odcr CalorÍfico 

25 ~ 
,,3 ~· 

~% 

~.o .t/ .. 3 

·1,5 t!m3 

4.500 kco.Vki; 

0~ prt.CCEJ803 de Jl'r'Oci.UÇ':iO _de áio CCi:nbns'[;Ívcl cl,c bO.iXQ poder calor{.

;('iCO rc.Gul"tarum dn. evoluçil:o ãoo.ont.i,:;os gc.oogên'ioo,. cem dÚvida u.::n 

don mc.ic n:1tit:;o3 1)rocc:c~os. de .produçCo ·de cf.s a p<J.rtir do c~rvão. 

As modificaçõc::o int-rotlu::-.id.:rs vicrtt.m nÚü1wrar a qualidnqc do produ-

to final, (lcpccin.J.w.entc pelo controle d;::~s rcaçõc$ de oxidação que 

se realizam no reo.tor. );;staa alteraçõco s.e processar.o.mnosi!ltC-J.;la de 

carre.:;::tmcnto _do c.:lrvii~ .(i1t.:~:-tc superior), -n.o- 5istema ·a e deacarQl 

{crcl.has f'i:-:as, oóveis c Ciratórias), !'l..<l. irlsuflaçõ:o de o: c vapor 

diom-, no sis_te:n.'l de rc:fric;c-raç'to, nos colctores dos .;;;o:scis produz.í

d,os, c chci_.--onUo '-lté a ~on~t.ruçüo de c;c.~ogênios com des-ti:L:l.ção~ 
l'cloo pl-occa::.os a.iat~is .f. p0Csi'vcl obter U!ll. e;.Ia êot!lbu~t{veJ. que ip~~ 
l::ente as CCQlintca carZlctc:rísticas: 

.H2 14 a 17 ~ 
co2 3. -a 5 ~ 
c o 

CH4 

25 

2 
30 ~ 

li2 . 45 -a 50 r.; 
l'oacr Calor~fico - L300 - -~ .. 500 ~cal/H 2

3 

A obtcnçiio daáte zás enti-_e ~nnto conduZ. tacbéJ:l.l- l fori:le.ção ·de vá:r-ios 

':pro'ü'qt:C?o considerados .cOi!lO impu:.c'ciz&s, cujos teores dependem õ.a l:lat[ 

.ria~prina e ·ão proccc:.c:o ndot<'.do para· suo. eeração. 

Oc: principais proll.utoo •;.uc ~H~ .!"or.:Jam Uú.r--....nte a obtcnçZ:o de Gás poqre 

c que sr~c:n junto com o GÚs, cm &i:lradorc:::: onde ocorre· d~stile.ça:o, cão 

os ocsuin'tca: alcri:rão, qm_Ôniat :fen.Ó:í:!l~ be!lZÓis e co;npostos de <"n;;:.!2_ 

-rrc·. 
A q_uo.l·ltiil::de dc!;:;tD..O im.purcz.=:.::. llepcnriP. .fundattent<:.~cnte da cot::pb~içZ:o 

:rízico-quÍr:üca. cion cc.rv-Õc::; e -do l:.rónrio proce:::.!l-0 Ce_~::tP.ific:::çi'io~ .. lli 

reJ.acao ao ct:.rvi:o vr:por c~tr.ri:._cn_Ec c. certo J·rQe, hn.ve:rá .-.-,..'Qd1.~ .a.c 
nJ.c.::..triiO c co::;po:::;to:J de cm:r.:oCrc. (li~:.; c COS)\' oz q_ua.is dcverao :;;er q_ 

li.."rinado~ do of!; co::~lluctf-rcl. O dcaconhcci,:.cilto de cnc:aioc: tt!cnicoc 

eo!:l c6.:r-.T:o ~·apor r.e ::..<':!1-.t:~ C•-t.t::~rin:l icipcdo c;.Úc ·c:c ·po=:-::;;o. rfir:nr..r cioUrc 

a r•roduç~o .de toda!: C!: c::::pÓcien de U.z:_urcz~, b ... l:l co::~o a c.~ rc:::-:pccti

vn.=:~ qu:mtidade:;:~ 

Ind.ep_cndcntc da qur..ntid::::.de doe: c,flucntct:. llÚ nccesnido.de de u wtiGU 

de eCr-..tdorn de c.I::;. eutar cquip:-1da co.:a zi!J.tcL,o.c: de clímin:lçÜo d<u.: ~ 
pureza!! prodnziõn!l, tendo era viotn. ~:cu cnr:ítc'r r<o]n('nt.c 

J1C:.;"'te :purticular_,_ c cu: :t!C!!l!:õ;:q..i~ .J.- ~)lcrti::ncio. q.uc" tcJa os nistCJ:l!lS 

a.c lÍl:lpcza cu :tcln.ci!o uo o;i:;;tr.:ma 13~rLJ.dor do do. E!ll unidades de pe

queno porte, onde c produç?;o de ena pode !::er considw:ada cutivo.
1 

é 
muito difÍcil a in::.talo.ção de uo. si!:tc;ma completo de limpeza do rr{3 

tendo c:n vista seu::: cus-too de impJo.ntação. 

A sros::.o ~ode pode-se dizCr o;;_uc os in.vcsti.Io.:;-ntos :pura a inst.:-J.õrfl<!.ç5:o 

de UJD sistCI:ll::.· CO<.lplcto de liP-pcza_ do c;Ss se _apro:J{il~t>.m do::: c:fetuados 

pe:ra- a i.npl::luttu~:ão do si:::tCna produtor do gás. O elevado ·custo dos 

equipaucntos j?odc invin.biJi:-" .. ar e. in::;talc.ç::o de s.iste..":l.C.s co:nplcto::; 

de li..r:lpezn, notaCtir:::.mtc- cri TIC:C!.l:l811.'l.S c I!lcfõins un.iõ.o.des prorlutoro.s. 

Consid.ernndo o-_até aqUi expooto, o Grupo de Estudo iOl!la a i.ibe"rãr.:.de 

de t:.)!resentar .as ::;<:',;uintes eonclu:::Õci:: 

2- Seria õesc:.it~vél, e!il .nri!w{pio, q_ue Caõo .&.s. c:-a-c..ctcrísticaa do car 

vãO vapor (cnerc;ético) .de f.anta Cc.tarina :foc:s.c dndd..-e.tc-nÇ'Jo csp~
c:iEtl Los p~o-jdos de {;t!oe~.fict-tção p:.:r.,. -v~t:C=:.ç5:o ê!.e t,áa ÇO<'>buct.í

v~J. que :::o pretende i.opla.ntar nas divcrs~.s ·rc8iÕc::~ do &to.do. 

2- Que, e!II. virtude dQo prOblC=tco de poluiçiio, inerentes o.os p:r;occo

.sos de gaoeific.o.çií.o, l"õsc:o co:{;iile:rado. a possibilici.ade .de se i.J::l-
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plont::~.r un:i,Çlo_dc~ da por1:o t;al, que pcrmi tis~C'g!O. inst'alo.ç-ilo dOs 

indiopant~t!'vaiz el:!.ui.l!a!:lcntos ela lin,Peza do e;Üo efJ.u.an;t.e. 

3-- Que-, no cc.s:o dll. in:ltalnç5:o de unidaü~o de pequeno p_orte parà pr.Q_ 

dução c<ltiva i'Ôssc t.~n<llizndo õctidaocnte o procc!::zo n 3Cr impln..ri_ 

to.do, czpcci<ll:J.cnt'c Cl!l. rcll::.Ç::o o. J.ciizltlção de protcção a.o o.e:.io 

.r..!llbicntc .. 

4- t.lUC, indcpcne.cnte ã<:. dimcn!:lC:o aa u.'lidc.dc inP.us1;rj,aJ. seu prcijc:to 

,..,, l\0~~\( . 

aejo. o.prccicdo pclon ~rc;U.ob c!Jto.iluuizCons~vci:J pcln Ilre~lCl~ 
çõO O cbrtt:i-ol.C do_mcio :::unbicnte .. 

Este D re1il tório que nos c::.:qia o.fcrccc:r à cOll!:>idcrnç~o do Qf,l·LP.n. 

Florianópoli::J, 16 de 01J.J;:1J.:Qro __ de ·1979. 

USIVAL ~ Usin,, de G5!'. do Vale S.A. Atn úu As~cmblêyá Geral de Con~-
tituição, rcaliz.;da cm de 1980. . 
;10 s 1980 (Hum mil no\'cccntos e oiten-

ta) rt!uniu-sc 5s il:OO (oito) horas, numa das sal~s da Assoc_iaçlio C.Q. 
mcrcial e Industrial de Bluruenau, ã rua 15 de Novembro n9 600, ncsR 

ta cidade dc __ BlUmenau, Estado de Santa Catarina, a totalidad~ dos 

subscritores fundadores da USI\'AL - Usina de Gãs do Val·e S.A., ora 
em constituição-, conT-õrmc-<fssinaturas no final a sabcr:Albany Indli:; 

tria c Comércio Ltda, co:n sede cm Bl1,11:ocnnu, Esta·do de Santa Catar-i: 
na, CGC 49.043.383/0001-7~, neste ato representada pelo Sr. Thowas 

Haddock Richardson , ing·lês,, casc.do, engen'heiro têxtil, domiciliado 
e residente eF\ Glumenau, ã rua Jean Boncmassou, 63,.Carteira de r~ 

dentidade 835 907-RE 20.442-SC, CPF n9 312.80G.099Rl5 e por Albany 
International Corporation., na pessoã do Sr. Eugen A1an Rostov, nor
te-americano, casado, advogado, domiciliado e residente em S~o Pau
lo. ã rua Onze n9 136, Carteira de Identid_(lde rr.oo. 19 5.208.683-SP, 
CPf nQ 251.851.058; Arno BcrnarC.es Indústria e Comércio ttda, com 

sede ern Blumenau, Estado de Santa-cararina, CGC 82.638.388/0001-iS, 

neste ato representada pela Sra. Brigi"téstaerlele Bernardes, brasi -
leira, ViÜva., Industrial, dom'ici1iada e residente em Blumenau. a Rua 

Augusto Abry, 118, Carteira de Identidade 3R/502l3·SSI-SC, C?F n9 •. 
'l.l.4S9.059 - 34 e pelo Sr. Luiz _Staedi!le---ser-tf<i:t"des,b.,.asi1ciro, ca

sado, industrial, domic'il'iado e residente em Blumenau, ã rua Nereu 

Ramos, 26 - Apto. 602, Carteira de Identidade 3Rneo412SSI-SC, C?F-

oQ 309.197.469- 34;Ar'~'~x S.A. Fâbrica de Artefatos Têxteis, com s~ 

de em Blumenau, F'~tado de Santa l..at.arina, CGC. 82.640.773/0001-10, 
neste <ato representaa~ peio Sr. Car_1os Curt 4adrozny, braslle-:Y.o,t:a 
saco, lOCiustrlal, domiciliado e rl'!Slaente c:m ~tumenau, a rua 4 ~e-
Setembro, J255. C:ar-.:eii"a dt: identidade 3R/,lS085 SSI-SC, CPf nQ ••• ~. 

003.~58.619-04;. Bebidas Thomsen Ltda, com secte em Biumeuau, ::stado 
de Santa ~.,:atarina, CGC 82..-636.770/0001-90, neste ato representada 

pelo Sr. 14artin Karsten. brasileiro, casado, indus·trial, domicilia-

do e residente em Blumenau, ã rua Paul V.erner, 641. CaJ:'teira de 
Identidade 3R/74595 SSI~SC, CPF nQ' 003.731.689-34; Catarinense de 

Refrigerantes Ltda, com sedeFlorianõpolis Estado de Santa Catar-ina, 

CGC ~3.880.468/000\-45, 'neste ato reprcscntacta pelo Sr. Ruber.s Kre
psky, brasileiro. casado, técnico em co_nt-11éiljdaQe, domiciliado 
residente em Glumen<lu a rua tr'ico Hofmann, 29 - Apto. 301, Cart~'ira 

de identidade 109272 SSl-SC, CPF nQ 047.420.799-49; CELESC- Centr;.i~ 

Eletricas de Santa Catarina S.A, com sedeFlorianõpo1is,Estado de S«l'l 

ta Catarina, CGC 83.878.892/0001-SS, neste ato representada pc'lo Sr. 
PauloAfonsso de Freitas Melro, brasileiro, viüvo, engenheiro r..eclini

co.-domici1iado e ·resi'dente em Florianõpolis, ã rua Pe~_~o Si1v~ 

-~· ....... ~ ...... _ ... _ /vu .... ..:: .... :...J~~ ~.:-:;.~. c.).~ ~":9 003.7:-.::-,.o:J<;::; :... 
..... -. L .. rz Gor.lcs, !Jr.1!>1leirõ, cas;::.C:o, ·advot:<~do~ C:o:.l'iciH.::eo .:t r~~~c.:~.:. 
t.)- c111 Joinvilh. -3 t'u-.:i-.Si:o Jos(;, t.O:J, C::J.rt.:t~ri de ·:d.:tr.t~<!J;d~ ...•. -:
!:-2.71 ::.sr-se! CPF nQ 002.42:0.~4Q-o3;---co•~;>.:.:1!",·;;:.: Sou::.:~ Cr>J:::•:;;..::üst;·~.:: 

c Co:oJ.3'rcio, cont sedC! no :<~o de Jar:ci:-o, Es~ado c:o Rio do: J.:.:,i.!'iro, -

cc-c 33.009.91l/D00>39, ricsrc .:.to r~prcscr.t<.da pelo sr~N"'_iscn .1.::r.;.';. 

u:ann,brasilciro, casat!o, 'indüstrliti, dor.ricil~ado e rcs~.:!Qn~e ,::,';! ,·".;;:. 

rianõpoli~;li: R.D(;';>.fr.:H)dsco Nasc<~r(!,r.hJ;s,7l,G. !de~.-:. 7:14-2?1 S$:R.?.1 

SC, C?f" n9 005.G14.959-04; -Cr~;.;er S.A. P...odutos r;:;xtr!:~s e Ci:-:ir!]-:- -
cos. com seda em Blu;;;enau, ·Estado d.e Santa C;:.t.arina, CGC •..••..•.• 
B2.ó~l.325/00_0l-13, neste a.to·repre!>ent;;.da pelo Sr. Heinl: Sch:-.:.c!.::;, 

brasileiro, casado~ industrial, domiciliado c ras~dent~ ~;.1 J:1u;;;.:::~~w 
ã ru.1 A1ameda Rio Br~.nco. 919, Cart~fra-áe 'identidade 1R!$%õ SS!
_se~. c?r nQ 003.78"3.489-~9 e pelo ·sr. 'Alfre·do Z'inkh<.h: .• a~.:mi:o, c.:.
sodo, i\)dus<:rial, dor..idliado.:: reS~dente em Slumenau, &: r.::<~. T'imo.S, 
104, Carteira de idcntid'acle 12501 SSI··S.C~ CPF n9 003.6JG.019, ~lc:c
tro Aço Alt_ona S.Aq com sede er.l 31ur.tenau. Estã.do de S.:.r.t<. : .. ~~r~:.~ 
CGC.82.643.537/0001-34, -neste ato .r~presentada pe~o Sr . .;.;;c,':f;;, r:. .... 
brasileiro, solteiro, industrial, domiciliado _e res1d~r.te .::,;, !:.:..:l;,e
nau, ã Rua He.rmann Herin!), 232, Ca'rtelra de -idcr.t~dade 3Í\/S95~5 ::.s: 
SC"" .• CPF nQ 003.700.029-:__~0 e ;felo .Sr.Josê riarinho IJ.arbieri, ~r<os.·.:.::-: 

ro, cas_ado, Bach<~rel em Direito, l!omicilic.do e resider.t"' er., a.~ ......... ,,.;.: 
ã rua Gustavo F<1linger, 579, carteira de Identidade 3R/ln09ó S~! -

SC, CPF n9 028.663.239-04;Fâbrica de ChocOlate Saturno S.A •• co:n se 
de em .Blumenau, Estado de Santa Cat<:rina, CGC 82.639.535/0;)01-7': .n~; 
te ato rc?resentada pelo Sr. João Arno Bauer. brasileiro, cc.s.::do, ~-;;-

~ dustria1, dctmiciliado_ e residente em_Glumcnau. ã rua Osn! .;e;;~d-;,2:77 
Carteira de idéntidade 62358 SSI-·sc.- CPF nQ 001.817:22:9-ó.S. ·<: pe1o sr. 
Niels Oeeke, brasileiro, desquitado, industrial, domicni.o.Go e resi
dente em Blumenau, ã r:.1<1_ Natal, 150, Carteira de ident~C:.:.d.e ...•• ~-•• --

. O!iSl OAB/SC. CPF n9 009.9Sú.ó09-õil; IndUst.,.·'ia-e Co:r.ê:-c~o IJ"'r~ iio lta 
ja'í S.A •• com sede em rnumenau, Estado de Santa Cat.;;.rir.a, CüC ..•• :: 
82.ó37.505/0ú01-2õ, neste ato represeni;.ada pelo Sr. Gert JÜl~o:. cr:::c
be J-lofmann, br<~.silciro, casado, industrial, domiciliado e res1é~n:c 

em Blumenau ã rua S:5o Paulo. 985, éarteira de lden::.Hiade n;-;5420-
SSI-SC. CPF aQ 003.767.879-53 e pelo Sr. Edmundo Wchmu~h. lir~.;n.::iro 

casado, industriâl, domic'iUado,e residente cm Blumetlllu, ã ri.O<l -:ü:!>S 
nQ 87. Ca_rtefra de __ iden.tidti._de 3RL98.62ô SSI-SC, CPf nQ ............. , 
004.844.·409-00o IndU S-eria de Unhas Leopoldo schm31Z S.l\ •• cc.a :;..,c:"= 
em Gaspar~ Estildo de Santa Catarina, CGC 84.043.009/0001-7-C, neste 
(>'t-O represen_tada pelo Sr. Leopoldo Adolfo Schn,ill'z, brasileiro. sol -

teiro. industrial,_ domiciiiado -e residente cm Blumenau, E' :ru.:~ Ncreu 
Ramos, 350- Apto.ú2 0 .carteira de identidade 3R/981.961 SS!-SC, CPF 

nQ 093.372.619-B7 e pelo Sr. Roi Edwin Schmalz, brasileiro, casaao, 
industrial, do~.liciliado ~residente cr.1 Gaspar; ii I'U\i São rcJro, ~C. 

Curteirtl. de_ identidade 3R/ó:l2,839 s·siRSC, crr r,Ç> 004.84l,Gt;!JR53; :!! 
dústda T5}:tn Companhia Hcring, com sede cm Blur.1cnau, [~t.HIO do:: 

Sant.3 Catarina, CGC 82.G39.13!l/0001-~4, nC.ste ato rcprC!:scnt.:.d.:~ p.:.>io 
Sr. Dicther llering, brasileiro, casa9o, i'ndusti-ial, dciolicilic.do -" 
:residente cm Bl"umcnau, a·Rua r1oríano Peixoto, 555, Carteira de 

dcnt'idade 5Q33l S$1-Si, CPF nQ 003.597.139-15 e pelo Sr. Hans ?rc.yü~·.
brasilciro, casado, industrial, domiciliado e residente cm 31umcn.:::... 

ã rua Floriano ?-eixoto, 430, Carteira de idr!:ntidade 40089 SSI-SC,C?.~ 
n9 005.332'._779-68;. Sul Fabri1_S.A., c~m sede em B1umer.au, rstado. <!.:: 

Santa C.otarina, CGC 82.636.911/0QOl-_74, neste ato r~pr~s~nta<!a p~1o 

Sr. Carlos Pedro Koerlch, brasileiro, casado, industrial, domici~i.::

ào e residente em .B1u:uenau, ã ~ua São Br!:nJ.O, 143, Carteira de iôe:1: 

'tidade .3R/13l855 SSI-SC;·C?f nQ 003.704.369-20 e pe1o Sr. JolioTe1l~:i. 
brasile'iro; casado, indÚstr:ial. domiclliado e residente em_ B1um"en~u. 
i rua Curi·Übãll.os, 294, Cútei~a- de identidade 5.·610.416 SS?-SP, C?f 
nQ 108.056.218-49; Tabacos Brasileiros Ltda, com sede em B11..menau,E~ 
tadÕ de Santa Catarina, CGC 82.63:i.644/0035-13, neste ato repr~sr!:nti' 
da pelo Sr. Gert JÜ1io Graebe Hofmann, brasile-iro, casado, industr1<:.1 

domiciliado e residente em Blumenau. ã rua São Paulo, 985, \;arteira 
ie identidade 3R/45.420 SSI-SC. CPF nQ 003.767.879-53 e pelo Sr.Ecimu_r 
•o Wehmuth, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residr!:nte 

n Slumenau, -ã- rua TimbÕ, 87, Cafteli'â. de- identidade 3R/98.625 SSI-SC 

.. ·'F nQ 004.844.409-00; TEKA - Te:cclagem Kuehnrich S.A •• com sede er. 
Bl<.~menau, Estado de Santa Catarina, CGC 82.636.986/0001-55, .,este ate 

r_e~resentada p~lo Sr. Ro1f Kuehnrich, brasileiro, casado, inr.:.ustria1, 
domiciliado e'residente em Blumenau~ ã rua Cel. Feddersen, 610, Car

teira de identidade 3R/66.943 SSI-sc, CPF.nQ 003.719.209-49. PeJo co!l 
se,nso unânime dos presentes assurnru- n Pres;Idência da Ãssembléia o Sc
•li'IOr Noroerto fnqo Zadrozny qu-e convidou para sccretariã-la o S~nhor 
Leanófo Vlç~or-boud. O Senhor Presidente esclareceu que a finalidade 

da presente reunião era de constitu'fr ~ma sociedade por ações, para 
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implantaçã:o de uma unidade industrial em !31umenau. ou outr-a loca11da- :xtraordinãria reun'ir-se-ã sempre que os intere~.ses sedais exigire11 
de tecnicamente m·a.is recomendãve1 ~o €stado de Sant.a Catarina. cor..o ) pr-onunc'iamer.to dos acionistas e nos casos previstos efll lei e nesu 
jâ era de pleno conhecimento dos presentes em entendimentos "informais estatuto. CAPITULO IV- ADHINISTRAÇJ\0 DA COMPANHIA - Art. 17. A Com~ 
mantidos. Assim.de imediãto.., solieitou ao Secretãrio que fizesse a )anhia serã administrada por.um Conselho de Administraç:g:o e por uma 
leitura do projeto d~_estatuto. cujo teor ii o segui_n_~c:USJVAL - Usina liretoria. PARAGRAFO Ut'HCO _ ~lesmo terminado o_prazo de gestâ"o. os 
de Gãs do Vale S.A •• Estatuto Social. Capítulo I- DENOfHNAÇJ'iO. SEDE;nembros do Conselho de Administração e da O'iretoria ex~rcerão os 
OBJ~TO sacrA: E DURAÇII:O_ -_Art. 19._~ USIVAL -Usina de Gãs do Vale S. seus cargos atê a posse dos seus substitutos. Art. 18. o Conse:ho de 

A. e uma soc1~dade por açoes e sera regida pelo pl"csente Est.:~tuto e Administra ão como Õrgão de deliberação, serã ~empasto de até 7 mem~ 
pela legislaçao vigante. Art. 29. A sociedade tem sede e foro na ci~~br todo; acionistas e eleitos ela Assemblé"i.a Geral e por el{ des 
de de Blumenau. Estado de ~anta Catarina. podendo manter filiais,c.ne• os. F! --· _ _ -
cias. depósitos. fãbrÚ:as ou outros estabeleci~-;ntos ~m qualQuer parw titulveis a ~ualquer temp~! com mandat~. de_ .t_r:e_~ _ancs, perr.~it~da a 

te do ::.c 1·ritõrio nacional. Art. 3\l. A sociedudc tem pot· objeto so· rf"elelçao. PARJ!."GRAFO G~ICO- õs_ membros __ do __ Conselho de Admin1stração 
cia1 a pr.oduçiio, c-ompru, Venda c distribuiç~o de g;)s_ cotttbust)yill tOmaria pOsse mediante aassináiul-a -do termo rcspectiyo. la\'rã.:IO em 
com bas_e cm c;:u·vão. comcrchli.za.ciio dos subpt·odutos rcstiltanLcs cla 1\vro prÕpri.o. Art. 19. O Conselho de Ad'!linistl'_'ação terã vm ?reside.!! 
(JilSe\ficação do carvão e irnpOI'-itÇáo de ec;uip_a!';entos e peças para te, um Vice-Presidente- e vm secretário, qúe serão eleit{lS• por :na~OR 
implantação e/ou r.lanut~nçlo elo !:Cu ;>arque industrial. Art. 49 • ria ·de votos de seus membros, imediatamente apõs a sua posse. § 1Q. 
sociedade p<-de'pilrtiC"ij)ar em er.1prccndtmcntos qU~ se enquadrem Girf. O Presidente do Conselho dei Admin"i'stração- serâ--substituldo, nas suas 

ta:ou:indiretamentc, nos seús Clbjetivos bem cOmo estabe1ecef" asso· ausencias e impediinentos, pelo Vic::-Presfdente _e·_ou,pelo Se~hreti:"d~ . 
. - - . · § 2Q. As vagas de Conselheiros serao preenchidas pe o Cor.se •• o e 

ClõÇ~e-s com cm~resas co~gcne:es. Ar:· 59 .. P~ra beneffc~ar-"Se de i.!!, Administração atê a primeira Asse"ntb1éia Geral que" êlegcrã o su"b~t~tl:, 
centlvos fisc~ls ... a soc1e~a~e- poder~. ~art1c~par: de qu~1Sqtle_r ou- to que cornpletarã 0 mandato do substituldo. § 39. ?C_r-de_rr ú :.:.:.:-• .::.:-:,o 
tros ~mprecndl:rten .. os a ju;zo da Adman1straçao. Art. 5Q. O prazo de o. Conse,heiro que faltar ãs reun-iões por três vezes consc.::ut·:v ... :.,se~l 
duraçao da sociedade é indetermina_do. CAP!TULO II - DO CAPITAL. SO- v.o motivo de força ma'ior, devidamente justificado. Art. 2iJ. ú C.:.:.~..,~ 
C1Al E AÇtiES -- Art. 7Q. O capital da so-ciedade_ e de ••.•• ~·· ...... lho de Administração r-eunir-se-ã; ordinarfament~ p~lo menps .-;r..:. v.:.z. 
CrS 300.000.000,00 (t.rczer.tos r.:rilhoes de cruzeiros)," d"lviôido em por mCs. e extraordi.nariamcnte por convocação de seu Pres~G;.:r.t .. : 
,trezentQs milhÕeS "'de açõc;; ordinarias. no valor nor ~nal de Cr$ 1.C pela maioria de seus membros, ou, ainda, pe1a Diretoria da Co.~.~~::-: .. 
(um cruie"iro} cada uma, podendo ser nom"lnativas---oõ -~·,0- pOrtador. atril.võ"s. c.Je carta •. t.clL•!Jl'U.ma, tclr.:x ou pess_oalmcntc-, com i,lfU!·u:.·H;::o 
vontade do acionista. Art. 89. ·As .iç-ões se~ão fildi.;:·i-sTvéh" Perar.·te do loc<~l. dia c hora da r~uniiio c o assunto a ser c-xar;linado. Al·t. 
a sociedade e a cada uma delas corresponderã"Um voto· nas deli 5e:-a- 21. O 'Conselho d·e-Adminlstru.ç:1o se insta1ar"5. fUnciom.rã- C Uc:1ihc
ç:ões da Assembléia Geral. § 19. A sociedade pod~ emitir tftuios rarS validar.rcntc com a maiuria de seus mct.lbros, cabendo ao Prcs"i ~ 
mültiplos de ações~ nãõ podendo sef.-cobrad-o do acionista, pelo de~ dCntc alêm do seu voto-petssoal o -de desempate. PARÃGRMO Úl\ltO 

--- · As decisõe-s do Conselho C:c Administraç_ão constarSO de ata qr.;e ser~ 
dobramento dos mesmos. quantida superior ao do C-U~to ~a oper<tçãb. assinada pélos presc-ntés,· devendo sc.r< arqu-ivadas no Registro de cg 
§ 29. As ações ou titules miíltiplos qu-~ ~s representam serão as
sinados por 2(dois)-diretores da sociedade.§ 3Q. A dist_rit>uiçãc. 

ações provenientes do aumento de' cap1ta1 será realizada no pra

nãximo de 50 (sessenta) dias. a contar 'da dat.a da publicação <::~ 
da Assembléia Ger-al ou do Conse11lo de Administração que_ o t.o;no 

logou. § 4Q. O valor do reembolso, na dissidência, serã igual _a;; 

valor do patrimõnio l~quido da ação, de acordo com o Ültimo ba1an
ço aprovado em Assembléia G'ei'_a-1, observadas, ainda. as dispos'içÕ~s 

legais. § SQ. A sociedade terá preferência em relaçãO :aos acioids:

tas para ncgocíar com as p·rõPrhS- ações.· exc1ushamente nos casos 
e na forma prevista na legislação das Sociedade-i--Por ações. Art~99. 
A transferência das ações nomínativas serã efet-u~da pela lavratura 

de termo em livro de "Transferência d_e Ações. NominaÚvas 11
• dataC:o 

e assinado por dois di retores, pelo cedente e pelo cessionãr'lo,pes 

soa1mente ou por procuradores devidamente investidos de poder-es e; 
peciais para tal fim. CApiTULO III - ASSEl1BLt'IA GERAL-- Art. 10. A 
Assembléia Geral tem pode~:es para c!ecidir todGs os neg_5c~os rc-1ati 
vOs ao objeto da Companhia e tomar as· resOll!ÇÕes .que Su1gf!r cofl\.tC-~ 
ni.cnteS ã sua defesa e desc-nvolvjmcnto e serã convocada pelo co,-::..=_ 

lho de Administração, observados ainda, os prece1tos legais. ~ ·.v. 
A convocação far-se-ã mediante anúncio publh:ado pol" três v~o:.:s. 

no mfnimo, contendo. além de local, data e ho-ra da Assemb1éia. 
ordem do dia.. e. no caso de reforma do estatuto •. a fndfcação a .. ,,;i! 

téria. ·§ 29. Os tiLulHcS de aç:ões nor.linativas_·_dc_~er[o ex-ibir, se 

e-xigido, docUh1cnto h;ib'il de idcntid.ldc-. Art. ll •. A AssernJléi.:r Gc

ral scrS" instalada e prcsldicla pelo Presidente do Conselho de Adr,1-: 
nistração. c, cm suo. fãltu, ou impccli::lcr.to, pelo O'irctor, ou cdnd;, 
por um dos membl"os do Con.selho de Administração. PAIU\GRAFO ONlCO -
O Presidente da· Ásscmb1éia esco1hcrã um ou mãis secretãrios./\rt. 12 

O acionista pode ser" representado na Assembléia Geral por procura
dores const"ituldo l1â menos. de um ano, que seja acionlsta. aàminis 
trador da Companhia. advogado ou institvição financeira. Art. 13.
Dos trabalhos e deliberaçÇc-s da Assemb1êia serã lavrada, ern livro 
prõpri.o, ata assinada ;>elos me~.bros da me.sa e pelos acionistas pre 
sentes. A at.i pode rã ser 1avradã ria forma de sumãrio dos fatos oco-;. 
·idos. Art. H. A Ass"émbléia Geral fixarã 0-n!On-tdr.te globAl C::a rc-

lUneraçã,O dos admir.istra~Ores que serã distribuída de acordo_ c9m o 
lis;>osto no art. 2~ Inc·1so !V, destc estatuto. Art. 15. A Assembléia 
ieral Ordir.aria reunir-se-ã den"tro dos quatro primeiros ;;,eses ao 
;érmino do exercício social. cabendo-lhe decidir sobre as matãrlas 
:le sua competência. previstas ~m 1e1. Art. 16. A Assembléia Geral 

mérêfô-CbmPetCnte e· publicadas no Diãl-io Of'icial do Estado c em -
jornal de grande circu1ação.aquc1as que contivcl-em de1 lbcração de!_ 
tinada a produzir efe~tos perante terceiros. Art. 22. Compete ao 
Conselho de Administração: -I - fiXar a ortentação geral dos r,egô-
cios da Companhia;- II-- eleger e dest1tuir os d'ir~tor~s da Cõmpa

nhia e fixe.r-Jnes as a!ribu.çoes, Pew ctlm·o, etrl caso .:i~ vaca:-:c;a de 
cargo, eleger o suos<:"ltuto pár.:~ completar o res<:ante do r.oand<ot.o dv 
sul:>stituldo; 111 - f"iscal·i:z:ar a gestão dos Diretores. eXamir.ar. a 
qual que; tempo os livros' e _ _papêls da Companhia, sol i citar info;-ma
çõcs sobre contratos c~lebrados" ou em vía de: Úlebração. e sobre 
quaisquer outros ates; IV- atribuir. ind"ivid_ua1rr.ente, a caéia"t:rn 
dos Administradores da Companrna, os seus respect;vo-:. ~ovh;,;rarios, 
tendo em conta a naturez.a e o tP.moo dedicado às suas fuíiçoe:.". sua 
comp.et.eaci.a e outros elementos, bem como estabelecer a clistri"btd -
ção da percentaqem snPr~ os lucros 1\'"~.uidos. inclusive os lucros 
11quidos nos balanços semestrais, neste Ült'imo c~so "ad-referendum" 
da primeira Assembléia Geral Ord"inã'ria que· se realizar, tudo sem 
prejul:z:o dos dispositivos legais e estatutários aplicáveis ã :naté
r'ia; V - manifestar-se sobre o relatõrio da Administração e as CO_!! 
tas da .Diretoria. e autorizar a distribuição de dividendos interm_! 
diãrios;_ VI -·4eliberar sobre a emissã~ de ações e debêntvres;. de-

liberar sobre a negociação com ações de emissão da companhia .. para 
efeito ae Cance1amento ou permanência em tesouraria e respectiva 
aJienaçao. autol'l..:<~.nuu ~""' ~vlamente a D1retor'ia, quanao urna Gestas 
~odaltáades for de interesse e conveniência para a compnr.hla, obse.r: 
vado o que, a respeito. determinar a legislação; VII - esco1her e 
destituir os auditores independenteS; VIII ~ aUtorizar a Di.r-~t:roria 
a a1ien.ar ~ens do ativo oermanentc', a _constitu .• unu_~. r·t!a"is e 
prest-ar aarantias e oor"lgaçoes ae ~.erceiros. de va10r •9<~<~• ou :.u
perior a 1/2 e a trans, g'lr e refilllft."..w- -d-i-.~ &-a- C-o-mp-a-niL i~, bem 
como a prestar fianças ou avais em transação da prõpria Companhia 
ou de sociedade de que partfcipe como sócia, acíonista ou qvotista, 
e ainda para terceiros, desde que do interesse da Companhia; IX -
con1focar a Assernbléia Geral;_ -X - fixar o voto a ser dado pela Com

panhia nas Assembléias Gerais e reuniões das sociedades de que pu.! 
ticipe c:omo sõcia:. acionista. ou quot'ista; XI - s-ubmeter ã dc-11b!!
r·ação da fls:;c;:lbléia.Gáal p!·oposta de altcr.:~çS"o cleste Esliltulo; 
XII ~ autorit.ar a re_alizüçiio de gusLos com serviços ussislcnc1<tis·. 
prõ;:~rios ou de tct·cei.ros, t~estina(!os indistint.;r.lcntc-_ a todos os C.@. 
pregados d.:1 Companhia. xrii - decidir sobre a abcrturá, manutenção 
e extinçlio cle filja~s. agCnc'ias. depôsitos.. su.c-ursa.is P. cscritót;ios 
em qualquer lod1ir:lade llo_ País ou do exterior. ·xrv ~ fixar as atri
buiçõ~ e pOderes de cada Diretot. Art. 2_3-. Os membros do Conselho 
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de Adminlstrilçao, ate o max,.lmo ac urn terço, poclerao ser eleitos pol
r.a cargQ.S d~irctores. Art·. 24. A Diretoria serã ~omposta de atS 
3 Di retoreS, acionls.tas ou_ não·,-·residi!:Otes no país, eleitos pelo • 

C-onselho de Administração, e por e1e destitulveis a qualquer-tempo. 
§ 1Q. O mandato dos Diretores serã de três anos, permiticla a rcelei 

'io, devendo pcrmane<::er no desempenho de seus cargos até a posse d;· 
tus substitutos.-§ 29. A. investidura nos cargos de Oiretor far-se-

á media'nte termo lavradp em 11vro pr·õprio.Art. 25. No caso d~ ausên 
das c impedimentos de qualquer- Oiretor, o Conselho de Administraç"i"o 
indicarão Diretor substituto. Os subst.ltutos acuwu1arão suas furi
ções e o seu Voto com o.s do. Diretpr substituído. Art. 26. COir.Pete ã 
Diretoria a gestão e·admlnistração- deiS negÕdos soc-iais e tem os p;:. 
deres necessãi'ios para realizar 'todas as· opêr'.ações reladonad-as co;,: 
os objetivos da -comi)anhia, e a prâiic-a dõs a toS r:ecessãfioS "ao·· s·eu · 
funcionam!!nto regular, e representa rã ·a ·confPanhfa, at'iva e p'assiv'a
mente, em julzo e fora dela. §. 1Q. A Dirctória poderá constituir 
procuradores da Companhi'a devendo ser exp·ecificados os a tos e· oper'ã 
ções que poderão praticâr e a durt~ção do ·man·dato, exceto o judic'ihl 
que poderá ser por p-razo· indeterminado. § 29. Os "instrumento~ de 
mandato outor9ados pela Compil.nhia serão seir.pre assinados por d'o'is 
ll'lembros da Dirctoria. § SQ._ A Diretoria rêunir-se-ã sempre· que 
necessário~ mas")elo mênos uma vez .ca:dq rnes, e a convOcação_ cabe a 
qualquer Diretor. A reunião serã presidid<i Pe1o Diretor que for de
signado pelos dem.Hs. § 49. A reunião· in.s·tah.r..:se~ã com a pri!:si!nça 
de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria e 
as deliberaçõ-es serão- tomadas pela rn;:tioria dos votos dos preSentes, 
cabendo ao· Diretor que presidir a' reunião, alé'm do voto .pessó_al, o· 
de quali'dade. _§ 59. As atas das reuniões e <is deliberaÇões da Oirc
toria serã"'o- i'egi.strada:s· em· livro prõPria. Àrt. 27. Todos os Úos que. 
criarelll r·espo·nSabilidade •para com a Companh·fa. ou disp.ensare·in- obri;. 
gilçõe~ de terceiros -pü'a com· e1a:, Sõ·scrãõ'~·Li_'ãlidos se tiverem: I 

a assinatura cOnjunta de dois melilbros da Diretoria; II --a as:oinatu 
ra conjunta de um membro da Diretoria c de um procurador -da Compa : 
nhia; III - a assinatura conjunta de dois pro.curadores da CQmpanhia; 
lV - a assinatura isolada de unt pro.cur;odor·da Companhia. -§ 19.A Com 
panhia $Cri representada iso1iidamente ·p-or qualquer dos mellibr'os d-; 
Diretor'ia, sem .as fo'rmalid-<'~c-s previstas neste artigo. nos ·c.asos <!c 
rccebh:ento _c.ie citações ou notificações ju'dicia'is C n,a prcstaç1ici de 

<icp:oimento pessoal. § 29. r.m t:élrâter excepcional a Companhia- pol!cl'~ 

ser representada por um Ünico membro da Diretoria. desde que haja_, 
no caso específico, autorl z.ação expressa do Conselho de 1\dr.li ni stra
ção. CAPITULO V- 00 COi<SELHO FISCAl- Art. 28. O Conselho Fiscal 
serã cOmposto de 3 {três) memb~os··efétivoi··e igual nUmere cle suple.!! 
tes. acionistas ou nlio, com as quali7icações requeridas pe'la legis
laçãO pertinente, eleito anualmente pela Assembléia Geral Ord~ni -
i;;,;, perm-itidã. a reeleição. ll.rt. 29. C Conselho Fiscal terã as atr:'i 
buições previStas na le-i das S.A. Art. 30. Em caso de renUncia, fa: 
lecimento ou impedimento, serão membro do Conselho F1scal substi -
tuído pelo suplente respectivo, obedec"lda a ordem em que forem indi 
cados na ata da eleição. Art. 31. Os -memoras _do Conselho Fiscal pe; 
ceberão a remuneração Í"'lrmada pela Assembléia Geral, respeitados _o-;, 
limites fixados pela legislação pertinente. CAP!Tl!LO VI - EXERC!CIO 
SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS - Art. 32. O exercfcio social terã 
duração de um ano, e terminarã no Ültimo dia do r.:ês de dezembl-o de 
cada ano. Art. 33. Ao fim de cada exercício socii!l serão elaborados 
com base 'na escrituração mercantil da ComP'itnhia, as demonstrações ' 

financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração· d.o resultado do 
exerc-'íci·o e demonstração das--oríge·ns e apn-c_a_ções ·de recursos. PARE_ 
GRAFO UfUCO- O Conselho ç~ .. Administra_c:ão p...,!.'pr;i deliberar a distri 
buicão de dlvidenáos com base no lucro apurado em !>l:lanços semes -
trais ou .ã conta de· !Uc:ros acumulados ou ce _reservas i.1'! tucro _exis
tentes. e, respe1tacos os p-r,:!ceitos da lei, dividendos intermeo1a -
rios em períodos menores. neste caso desde que o total dos dividen
dos pagos em cada semestre. do exercício social não exceda o montan
te das 'reservas de c~pital. Art. '34, Oo resultado. do e.xercfcio serão 
deduzidos, antes de qualquer pai-ticipeção~ eventuais prejuízos acu
mulados e a provisão para o imposto 'de renda: a) sobre o lucro rema 
nescente serã Calcul_ada a participação estatutãr'fa t!a administraç'iio, 

s1m ou~oHlv, ut::~.,_.,,..,--::..::~<lo. l - ~"' \~UH .. u pur cen'COJ para Keserva · 
legal até atingir vinte po·r celito clQ C,apital Social; Ii - 25,; (vin~ 

te e cinco por cento), no m-ínimo. para pagãmento de dividendo obri
gatõrio ~ não podendo ser, para as ações preferenciais, inferior ao 
dividendo· prloritãri~ não cumulativo. de.s_eis por cento ao ano sobre 
seu valor nominal; III - as quantias nt:>cessir-fas para dotações 

reservas aomn1o:as nas leis;.I,.V- a _A.s_semb'1Cfa_Gera1. podcra orde 
nar o tr<lnsporte d_o saldo que ficar o-u pãrtc dcl~:t, Para o excrclcfo 
so::g-uint~. PhR1H:~AFO Otnco - O di.vidcndo deve rã ser pago, salvo d'l'l_.:!. 
bcraçSO cm con'Lt:irio da l\s_scr~hléi9_ tcral, no pra1.o de scss.cnt.<l ..;i .. ~ 

da düta cm que for clcclarado.c, c:;l l~ua1r:uct• ca's.o, dt:'ntro do ·~x •. ,·cr"
cjo socfal :··chr!TULO VIl ~ LI_Q'UII'II\Ç1'i0 - Art. 35 .. A Comnar.hi,, ~.,_tr.-.. ·.:: 

'cm liquidaçlio riO'> casos previstos ..:m lei, ou cm virtude de C:c1ib.:-r;, 
ção da J\SS!!ffib1~_ia_ Gera.l, e se extinguirá pelo enc~rr;;;.mcnto C.:u -,-~qu~ 
daçàO: § lQ. O Conselho ·de Adm'inistraç'5o o.omcarfi o liqu'id<o.rotc, c as 
formas e dirctr-izes a seguir e fixadi os .seus honorãrios. § 29-.0·Ll 
quidante poderã ser destituldo a qualquer t_cmpo. CAPr'iULO vrrr-· n:_i 
po·srçurs GERAJS -.A.rt • . 36." t:ste..Esta.,t:.:to_Social e_ntr<o.râ~e;;t ~i!;j_or i-

_,__.; mediatamente. "-rt. 37. Os. ca·sos Õ'l>liSsos nes-t!!- E:_statu.to serãO" Y.cso!
vidos de conformidade com a le'i de Soc'ie~dades pcsr Ações c·;:. 1cgis1~~ 
ção ·-q-ue lhe for ap1idivel. Art. 38. Os div'ide-ndos não r-ece_b'idos 01.. 

) rcc1amüdos prescreverão 'no prazo de três anàs~ contado da da'-a em 
que ten}1am sido postos a··disposi·ção'do aC"ionista, e reverterão e;;; 
favor da Companhia. Precedi.da a leitura do rstatuto Social, foi 
meslilo discutido a~p1amcnte~ ar"tiso por artigo, e apõs-co1ocaGo em 
votação, r·e-ceheU aprovação unânime dOs subscritores fundoGores. Em 

v'lsta da aprovação {o i proposta a subscrição C:o capital soci.!il ~ nQ.. 

valor Cr$ "Jo·o.ooo •. oa·a,oo dividi elo em 30q:ooo;ooo <tA. aç9'~s. Or~f'i!:ii ·-;: 
rias, no valor nominal de Cr$ 1,00 'cai:la uma, cujã subscriçrõ ... d<:-vêrã· 
ter 10% {dez por cento) integra1izada no ato e o restante por dlêlili~, 
da do Conse 1 h o de Admi ni s tràção, a medi da Qas neceSSidades de. Cc:.:p!. 
nhia até ·o· prazo mãximo de· cinco anoS; Submetida ã votação a r>:-o?o~ 

ta acima, foi amesina aprovada por-Unanimidade. Em·seguida fo~ abeJ: 
ta a subscri~ão • medi ànte · apresén~.ãçãó- do Bol etlrn. de: ,S_ubs_Úi ç_ã9, te]_ 
do si do i nteg'ra lmente subs_ài to: õ :to ta F dô · cap'ita 1 ~ c-OnfOrme, co.nsta 
do Boletim' de subscrição' que foi 1Hio pélo Secretãrio, a ped-ido do· 
Presidente. o q_ual possui os-seguintes term_os: SOLETI!~ OE. SUSSC:U -
Çi'\0 do Capital da-USIVAL- Usina de_GãS do-Vale S.A., com sede em 
Blume~au, Estado de Santa Catarlna, ·c_ôm ca.pital de Cr$ •• -.......... . 

300~00.0. OOG·,'OO (trezentos mi 1 hões ~de cruzei r os). diVidi do em •• .,, • 
300.000.000'(trezeTftos milhões) de àçO'e-s ·ord~narias nominativ<os, r;o 
valo r -noiÍrin.a l a e c· r~· ·1 ,o o l11um cruÚi ro)- cada uma. O capi Ú l foi -in 
teii"am_ente subscrito. A intcsralÍzação dest_as ações ordinãrias serã 
feita .-em dinheir-o, -sCnao 10: (dez por centO) do -total subs.à;'io no 
ato· da suosc_riçao e o saldo p·ar chamada do CÕnsclho de Admrr.;-s-..ra ~ 
ção da Companhia, a· medida das necessidad·cs, até o pr<HO ;Íi~imo d~> 
~,. 1 nco anos. Nome do- Subscritor:ALBANY INDUSTRIA t co:~t:'RÍ:IO :..TDA. As 

S.lnêlt:ur..r·do -subscritor: 'Thomas Haddock Richardson e A1bany !oti':rna: 
·tional Corporatiori -Sr. Eugcn· Alan Rostov: NaC'i'oilalidad.::: Brasili:d~ 

ra; Sede: Blumenau; CGC {MF): 49.04"3.383/0001-74; Ações Subscr-ft.:.s 
~s~écie Classe: -ordi'nãrias; ·Quan-dOaC:Je: 1.320.00-0;. Integral'izc.Ç:io 

f'vr.na: Dinheiro; Valor: Cr$ 132.000,00;. ARNO BERr~AROES INDOSTH.IA 
-. ......... ~CIO t·;:;A, ~ssinatura do Sub!'.cr'itor:llrigit:c Slacdele: Be:rn.:.N~s 

Luiz Stilcdcl!! Ccrh;:~rdos Nacionalid.:~dc: Br.:~silcira; Scd(:l! [llu,;t.:ln<>u; 
CGC (Nf'): 82.638.388/0001~15; Açõcs Subscritas.: EsPC:cic C1ass!!: Orúi 
nS'ria~; Qua-ntidade! 825.000; 'Integrali7.aç1io: Forr.ta: Dinheiro; V<~1or~ 
CrS 82.500,0_0; Nome do Subscritor: A.RTEX S,,'l,. f1'i13RICA OE fiRTEFAIOS 
n:xTEIS; Assin<l-tura do Subscritor: Carlos Curt Zadrõzny; Nacion.:~l ida 
-de: Grasi1e'ira; Sc.dc: B1umCJiau; CGC (:1F): S2..6'f0.723/000~~lO; t\•;õ~~ 
Su\)scrit.:~s __ : Espécie C1,Hse.t Ordinãrias; Quanti'daC:e: 49.500.000; Inb 
9rél'lização: forma: Dinheiro; Valor: Cr$ 4.950.000,00; Nor.:e do S~.:ts :' 
critor: BEBIDAS THOMSEN LTDA; Assinatura do Suhscr'itor: ~lartin K.:..rs..:.. 
ten; Nacionalidade: llrasilcira; ,Sede: Bluu:cnau; CGC (MF): ... :.-••• ·-.--.-

82. 936.770/000:-90; Ações_ .Subscritas: Espéci-e C1 asse: O r di n&r"i as; 
Qua.nticladc: 2.64_0.000_; lntegral'lzaç;lo: Forma: Dinheiro;· V.:.lor:· Cr$ ... 
264.000,00; 1\one do Sube.critor: C:ATARHlDlSE OE REFRIGt:RAN":-I::S L''fJ;\;As 
si,na tu r a do Subscrito r: Rub-ens Krepskyo Nacioriü.l i da de: Bras i 1 e'\ r.l ;5; 
de:Florianõpolis CGC~MF)83;8'8~.468/00'01-45; Ações subscritas:' Espé-: 
C.ie Çlasse:. Or.din5rias; Quant'idad'e: 660.000; Integralização: -FOrma : 
Dinheiro; Va1or: Cr$ 65.000,bo;.- Nome do Subs~:ritor: CEL..'Esc- CE,'ITRAiS 

Elf:TRICAS DE SANTA CATAR! NA S.A.; Ass_"iri.atura do Subscrito:-: Paulº 
Afonsso de Freitas Melro e Luiz-'Gomes;' Nacionalidade: Brasileira; Se~ 
de: F1orianõpolis·; CGC (~tF) 83.878.892/0001-55; Ações Subscrit<.s: E:s 
pécic Classe: Ordi'nãr·ias~; Quantidad-e: 135.600.0-00;. Integra1ização -
Forma: Dinheiro;· Valor: Cr$ 13.500.000,00;Nomc do Sut:.s.critor: CO:·:?.t..
NI!IA SOUZA CRUZ· INDOSTRIA E CO~:t'RCIO~ Assinatura do Subscrito:--::-.lí?lsót 
Benne_lnann; Nacionalidade: Brflsilcii--~; Sede: Ri'o de Janeiro; CGC(!'.::') 
33.009.911/0001-39; Ações· SubsCrit~s: EsPécie Classe: Ordfnãtias~ 
Quantidade: 18.-810.000: lntegráli'za'ção: ·Forma: Dinhe'iro;' Vãior: CrS·. 
1.881.000,00; /lome do Sub:S.cl--itor: CREt'(ER S.-A. f>.':t.ODUTOS TEXTEIS E Cl

RORGICOSi ASsinatura ao Subscrit·or: !1ê1nz. Schrader ·e Alfredo Zinkah.~ 
Nacionalidade~ SraSileff.a; Sede~ 'Blume-nau; CGc· (1-fF): 82.641.325/0001 
Ht' Ar,(i"pc:. ... ,;:;- ... ~~; t . .<~ <: ~- l='<:f.:;'<:i P · l.l.<~ <:<:.P: · 'órdi ·r:ãr'i ao;:' Ouan t"l da de; : ...• -: 
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11.550.000; IntegNl'izaçãoi FOrma:- Dinheiro; Valor: Cr$ 1.155.000~00 003.757.999-15; Eduardo SantoS Lins, brasileiro, casado, ~dvogado, domi
Nome do ::.ubscritor: ELECTRO AÇO ALTONA S.A. ; Assinatura do Sr.ohscri- ciliado e residente em F'lorianôpolis, ã Estrada da Barra da Lagoa s/nQ, 
tor: Adolfo Fae e Jose Marinho Barbieri; Nacional'ídade: Brasile'ir'a ; Cartefra de Identidade nQ 0246./0AB-SC, CPF 004.576.209-00; T eÕfil)lo J.t.n 

Sede: Slumenau·, CGC (V.F}: 82.643.537h0001-34; AçÕi!"s Subscritas: .tspê Zadrozny, brasileiro, casado, engenheiro mecãii'lc.o, r"esidente e domicilia 
cie Classe: Ordinárias; Quantidade: 4.125.000o"Integra1ização: Forn;a~ do em Blumenau, ã: Rua Nereu Rarnôs 350, apto. 42, Carteira de ldentidto.<1t1-

Dinheiro; Valor:'Cr$ 412.500,00;. Nome do Subscritor: F;!\SRICA DZ CHO- n93R/l0948-2 SSI-SC, CPF 859.634.108-00; LeopOldo AdolfO Schmalz, ji qua 
. COLA TE SAíURN.O S.A.; Assinatura do Subscritor: João Arno Bauer e lificado; _Anton!o "G"asse, brasileiro, casado, industriãrio, residente e-

Niels Deeke; Nacionalidade: Brasileira; Sede: Blumena~; CGC (/t,F): ••• domiciliado em Blumenau, ã Rua são Bento n9 637, Carteira de IdentidcHic 
82.639.535/0001~71; Ações Subscritas: Espide Classe: Ordinárias;., n9 3R/586062 SSI-SC, CPF 003.465.78!1-49; Ro1(Kuehnrich, ji qualificado; 
Quantid<tde: 1.320,000; IntcgralizaçãÓ: Fõrma:-·-ofnh.e-iroo Valor: Cr$ •. P;sra"a Diretori<l Executiva: Victor Fernando Sà.s"se, brasileiró. casado, 
132.0UO,OOo Nome do Subscritor: I/WOSTRIA E COrt.ERCIO DO VALE DO ITA- industriârio, domic11iado e residente em Blumenau, ã Rua Hermann lh:sche:r 

JAf S.A.; Assinatura do Subscritor: Gert JUlio Graebe Hofmann e nO 104, Carteira de Identidade nO 3R/61438.SSI-SC, C?F 005.348.709~53; 
....... ., .... , . . ....... , ·····~- "'; t.t.... 1-i:ãrio \li eira, Fflho, brasileiro, casado, industriãrio, domiciliado e res-i 

._.,:.u...ii'.50_:..,UC01-}~G; A..;õh.f;._SubS.cl"i"lu~:f::jlê"cic Clu:>s~: uc·J:n~ri.1"Si dente em Florianõpolis, ã RUa José JacqJes nO 29, apto. 2Ó3~ Carteira d; 
Quunti.t.1Je: l.G~o.noo: Tnlc!,il"alit..,!;Jo! for1,:.): Oil>hdl·o; Valo1·: Ct·S Identidade nQ -lÊI./80,}30 SSI-SC, CPF 002.257.2d9-06: Para o conselho Fis-

1Gli .J)OO ,t:JO; ::oc.lc _ t:o. So\JscJ·i tu•·: 1 :\~GSTrl.! A LlE .Lr:;u;s UOl1 0i.OO SC\i.;"./1\./ ~a 1 ~ ~feti vos - Leandro Victor. -Bona, brasileiro. casado. servidor- p.Úbl i-· 

S.A.; t.ssin,\LUI'a do SuhscrHilr: I.J:opoldo AJolfo S.::h~>lalz e ~o{ [d\dn co, domicili.ado e residente em Florfa~Õpo1is. i Rui Almirante Lamego 188. 
Sch1~.aJz.; N<:~c.ionaliC:ade: Brilsileira; S~de: Gasp,1r·; ci:'C(Hf): .- ..••.•• -.apto:' 901-A; Cartei:a de Identidade 3R/2Z0.005 SSI-SC, C-PF 010.048.!:.9!:1-53 

M.Ot.3.00.9/000l-i0; Ações Subscritas: .EspC:cie Clôsse; Ordinãri,lS:; Carlos· Pedro Koericl\, jã qu-alificado; Alfred<:l I.teo, brasileiro·, casado, 
Quanti'dade: 16.S0o:ooo; Inte·gralização:'FOrma-:: Dii"lhciro;. Valor: crs~ industrial, dÇ~micil1ado e residente em Blurn.enau, ã Rua Amaz:onas .nQ. 4200-. 
1.65·o.o·oo,-oa; Nome do ·si.JOscritor: !ND0STRIA ·rtXnL co:.;PJ..~HIA /:ERING; Co~~rteira de IdentidiJ.de n9 1R/9!l!IG SSI-SC, CP~ 003.283.489_-49; Suplent~s -· 
Assinatura do Subscritor:·-Diet!lcr Hedns e lians Pr-ay"on;-~;ac'iona.'ddu·e,Konorato Antonio Tomelin •. brasileiro, casado, servidor .pübTico -. domf-

nrasileira; Sede: Slur.tcnau; c·Gc (liF): 82".539.139/0üC"l-44; AçÕ.;!:S l..., ... <io_~: ;·,~5it!entc 1:111 FloJ"i,,uÕpo,lic;, .l Ruo\ Si11ilu l.u.:"'• 91, CJ.l"~o.·i~ 

Subscritas: t:spé"cie .Classe: Ordinãrins; QUa"ntiéaCe: !1.900.0CO; ~ntc- ra de lrinnlid,111!! :lR/~.1;!).774 ssr-sc, t:.J'F nQ,002.(;/.0.1.5~~G_il; Did:~~~~· 
gra1ização: Forma: D-i.nheiro; Valor: crs 9.9Õ-.-OffO.oó-; Nome do S~;bscri- llt.!-l'in~ c_ Ct:!rl Jiilio r.r;~ebe llofs.;,\nn, jS •;u<~!·iri..:.-:.•;Us. crs ~~~u;tlnls •lo 
to r: SUl fABRil S.A.; Assinatura do Sub1critor: Carlos Pedro Kocrich C:01ts~lho de l'lc!ministl"<•ção ~ Ju Di1·et"uriil l:xccufiv.l, Lo;:tí1:1:a'n ·posse 
~ Joiio Tel1es; Na"CionaHdade: Brasi1ei:-a; Sede: SluJ:ienau; CGC p~F): neste ato.. r.os .. saus rc-sjlectivos c·arüos. A elciç_iíó_-_da Dtrc::oria Ex~c!!_ 

-:/636.911/0001-74; Açq:es s·o..~bs.critas: Es.pécie Classe: Ordi.nir~~s-; tiva foi rerercnda:.da pelos,_ me~:l>ros. do C~nsclho-dc_l).dminis\.raç~o;oc:: 
1anti da de': 13. ZOO. 000 r 1 n tegra li zaçio: . Forma: -o~r-nhe-: rO; "tia to r-::. CrS 1 e "!tos e emjlos"S~dos. pa-r e_S ta llssemb 1 é"fa. _ P rosscgu indo-se,- foi p_ro~a~ 

1.320.000,00; Nom.:t do Subs-critor:'·TAnACO.S 3RASILEIRüS U"OA; Ass~n.:.t!!_ di da Jl votaç:So sobre a relõjuncração a- ser atrÍb.utda i AdministraçiO: 

ra do Subscritor: Gert JÚlio Graebe Hofmann ·e--Edrnur.do 1-!ehmuth; .~ade da Com~anhia, tenOo sido decidido e aprovado fÚar-~e uma .verb.;, 9,0-
nalidade:·Brasil~ira; Sede:·3lu.men&u; -CGC (HF) 82.63S.64_4-/Õ035~~"S';- ba1. r.1er.sal_ de CrSlO.OOO,O:a-·{dez rnil cruzeiros).~ a :oC-r d~st.ribu.'rd.;, 
A"ções SubscritAS~ Espécie ·classe: OrdinâriasT; Quariiidacle: 9.9dn.ooo-; pelo Conselho de Administração, na forma dq inciso IV do .artiGO 22, 

Integraliz<~.çio: Forma: Dinheiro; Valor: CrS 9!)0.00Õ,oo·;.Noir.e óo Sui:..! do Estatuto Soctal. Em se_g_u_ida, e tendo stdo obser_vadas ou suprtda;s 
critor: TE.KA _ 'fECELAGE!'. KUEH;-:RICK s.A.;.As~inat"u·ra do.Subsú·it.cr: as fo~rna-lida_des legai.s para a consti!.uição.da Soc_iedade, a Asserr.-

Rolf J<uehnrich; Naciona1idade: Brasneira; Sede: Blumenau; tuc- (MF): b.lé:1a.. deu t~or àefiniti.Vamente cons.titufda LI SocieGade Anônil;;a_-

82.636.986/0001·55; Ações Subsc"ritas: Espécie Classe:.· Ordinãr"i"as; . ÚS.IVAL-USÚ~A "ar G;l\S_ DO VAÜ" S.A •• autorizandO a D"i.r:etoria e~:eita a 
Quantidade:_ 23.100.000; Integralização: Forffia_: Dinl".eiro; Viilor: ·CrS promover os demais a tos cO:mpleme~tai-es e n~~ess.~r:iÇ:S <;~-o se.u 1ega1 
2.310.000,00. rn>~rnenau, 1980. lido. 0 Bo-let{m d~ Suhs- funcionament-o. Esgotados os assuntos e como mais ninQué"m desejasse 

crição, verificou-se a realização e 0 pagamento~ em moeda corrente. fazer uso .da palavra, o Senhor Presidente suspendeu"a sessão e de-

10% (dez por ·cento) dos valores totais subscritos. ou seja, de- ~erminou a "laVratura da ata pelo Senhor Sccretãrio·, a qual foi fei 

s·S 3-0.000.000,00 {trinta m"ilhÕes-_ de ·cruzelros}, cujo mOntante, como .a.em 4(quatro) vias, e. depO_is de lida. foi .apro_vada e assinada 
aprovado~ deve rã ser depositado no Banco do Brasil S.A., Agéncia. de :~das as suas vias pelos subscritores fundadores da C(lmpanhi.s. 

Bh:mt!nau~ em cumprim!lnto· ao disposto no inciso II, do Art. 80~ r.o pra· Blumenau~ de 1980. 
zo previsto no "caput" do Art. Bl, ambos d<~. lei nQ 6.404/76. Esclar~ceu1 
então, o Senhor Presidente~ e;n razão de ~todos os: at.?s de const-"i:tu;ção ----------'-'-
terem sido realizados no mesmo mcH~er.to, ou seja, dentro desta Assem- NORBER~~e;~~~n~:DROZNY LEÃíÜiRo v r cro~ ao~p. 

blê"ia Geral de Constituição. especialmente quanto ã subscrição do cap_ 
tal dever-se-ia dar-se como plenamente vâlidos todos os atos pratic<od1 
Foi apresentado e H do .o .recibo .• expedido pelo Banco do Bras ii S.A. 

Agencia"de !Humenau, relativo ao depôsfto da parcela do capital rea1-:z 1 

do, que é do seguinte teor:BANCO CEr:TRAL DO 8-RASrL -GUIA DE RECOLI!l:r.~tj: 
TO~Dcpôsfto para Constituição de Capital - Cr$ 30.000.000,00-USIV"AL-USl 
NA ar G.lts 00 VAlE S.A., com sede em Blumenau, Estado cle santa catarin<l: 
cm cumprimento ao disposto no Art. 27 e seu§ 19 da Lei 4.595/64, reco· 
lhe ao BAN·CO CENTRAL DO BRASIL, por intermé'dio do Banco do Brasn S.A. • 

t> imjlor:..;-nci.:~ C:~ 'trintil-·milhOcs du cru::;eiros-. prov~niente da quantia (•!J( 

recebeu <lc subscritores, conforme rel.)ção ãnexa. em ·3 vias~ contcn-dô ~ 
no1ue de cad.:~ subSicdtor, lociil da !:.t-dc. CGCHF, nÜ1i1crO· de .açõcs sul:os.::ri
tas~ totul da entrada, dat.:l. de subscrição. Blumcnau, de 
1980, Assinatura: Victor Fcrriando Sass.l. las •.. Via$--(guia e rel.àçã'o)·.r~._ 

cibo do recolhedor. ·2a. via-documento de caixa. 3a •• ~a. e Sa. viols-jun-
tamente com as dem<tis vias da relação devolvidas ao· "ro1colhCdor, p.ll'.l. o
portuno encaminhamo1r.to .,o UANCO CENTRAL DO URASil-3rasllia-DF. Em vis -
tas de todos estes atos~ o Senhor Presidente considerou dcfinithiuaentc 
cons·titulda a USIVAL w USINA DE Gl'iS DO VALE S.A. Ato contTnuo. a Assem
bléia decidiu~ em razão de estare'm presentes reunidos todos o.s subscri
tores fundadores da Comp<:~nhia, eleger os seus adrn.iltistradores.. Clil const"!-
quênc'ia procGdcu-sc a -elei.çio dos membros do ConsC>lho de Admtnistrllç4o
e Di~etoria Executiva. Õs quais foram imediatamente e::~.,ossados, para CUI; 

Prirem mil.ndat.o d~ 3 anos, ele~~ndo-se. ta.mbé'm. os membros do Conselho ~ 
Fis.c-a1, após aprovaçãO Únãnime e ·que. são os seguintes~ para o Conselho 
ele Ad1ninistraçã-0:Sr. Paulo Afonss:o de Freitas Me1·ro, jã qualificado o :iot 
bert? Ingo Zaclrozny. brasileiro, casado., Secretário-Chefe do Gabine-te d; 
P'lanej.amento e Coordenação Geral do Governo-do Es-ta.do-"de S~inta Cata.r!na, 
da11dciliado. e residente em. Flol""lanõpolis. i RuA Rubens de Arruda Ramos 
n9 22ó, apto. 80.1~ Carteira de Identidade nQ lR/67.35.3 SSI .. SC. CP"F •••• 

- Secretano 

ALBANY H:00STRIA E COI11::RCIO L TOA 

ARNO_ BERNARDES INDUSTRIA E COt!,~RC!O LTDA 

ARTEX S.A. FABRICA DE ARTEfATOS TE:X"fEIS 

BEBI DAS THOMStN LTDA 

CA!A~lN.ENSE OE REFRIGERANTES L TOA 

C!:LfSC - Ctt~TRAIS t:L.ETRICAS OE SA!HA CATARUA S.A. 

cor·:PMiHlA SOUZA CRUZ INOOSTRIA COMCRCIO 

CREt1tR. S.A. PRODUTOS 1(XiEIS E CIR0RGICOS. 

ELECTRO AÇO ALT0!1A S.A. 
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Fll.aRICA DE cl-locoLATE SATURNo s."A. 

nwOsiRlA E c-0!11::R:cio VALE oo ITAJA! s.A. 

INü0STRIA E liNHAS LEOPOLDO SCH/>~ALZ S.A. 

INDUSTRIA T!:XíiL COI1l?ANHTA HERING 

SUL FABRIL S_.A. 

TABACOS BRASILEIROS S.A. 

TEKA - TECELAGEf1 KOEHNRICH S.A. 

cmmr:1o ro ro\·o 

Criadas prhneh·ng 
eJl:npresas que irão 

!) ~() 
lfi:'o!õ"'IC.:O-Q:.'Jl'l·.,_, r1J01~·• 
f'{t.ll.l..)J.l.:,,;.:.ll....ltG_'-.j.:íl 

nt.\1;\lr.-:~u • JO!:<o'o'!LM: I 
(Da ,s,.,.,,..,, <'" 1'1<-"'~"""" 
I•~} -o '"""''~'\O <IQ r~· 
nOI>IIlr~oo dQ C.:~·~~"" .to r.: .. 

:~~:~~~1~-.-~i::~:~,:~ I 
<le dun ~"'"'"''" qll< •.lo I 
lmrl>n<>r~ <I"''·" .. -<>mrt-1 
uo u.,n,. do :•><"U'<.,.""~• 
ISiumm~u ~ J~.o.,Te. •·~:o 
on.,...un>en<<> •~•• li> ,..,.:4"1 

€~~~~~i~~~:tt ·l 
.,.u~ -.. '"lnu lu'"' r•n< 

~'::::r:~:'!:~f<..;'~~: .. ~:'i.i 
~·.;. .,..,., ea ... ,,.,., r ... 
.:h-•~1. 

c!~;:.i~~,:~:;.~~:.~ •"10: 
o;a!oo;õo do u<on>~ .. ~"'n"• ~· 
•.i•dob""''""'·l<oa:u:aot>. 
... ~~.,..<Ô<i~ OM>i"" NB<O<I.• 
cra~lo indun•l>l, '""o!o ~~• 

~~=~ ~~;·~~,.m~ •:~~~:3; 
...... lhonlo d•~·•i O(< cn. 
.:J,;ml. · 

~~~~~1\>,0 ~~;~~:io ~! 
C'EtfSC', ~ltiC~ti uni 41 l'e< 
a">>9 <lD< TI"Cd<..,~ cob<n.1o 
• ~ra.t"' H n•m~ .. lnclu•· 
'""'·u•ui:hs d~ c...,, •"''' 
~· s Ho.-... ~. c ... r. ·r.~a. 
hiC•IorDlt.o::O.u,.Soi::~C"" 
• Jl<t'"" • 

JO, para llnpl>noodn d~ U• 
alnl.4o .... ;r.~·~l<>.io ~ .... 

o rnl''""' ~··""· or;un.:r, 
Pout<> o:;, .. ,.-., d> ('~o:.o: •<•a 
~ •bcrtu" d• loc><,.-~~ ~"~ 
<Senih• ~ :~·•H•><•;.l~ ~>< ~r.>• 

!''""'~ ""' •<•.ln ~"''"""~' 
'~~'•da>mr:.n<ac!odn r<l<• 
•f,;~, •n>rr:•-'· 

lnln•~-~~ >'n<!• ~ •• •••~· 
rio od)U""' ~ .. ~>h:MO" <!e 
:>:•n•''""'""' Q, <:O•-- r»<-<> l 
l:>ud" ,,;,\fi.>..-:·,. 'lU~ .. ,. 
taou•ln"'"Jo""'''"''''" 
lhN lie oem!nom•·.l~ '"'"' 

~~~~;Er:~E:~:~:[:~ 
uc f<n""io1t1<11ta :'"''~"· ' ,,..,,,.,_ ""'"9 ..... ~r.,:;,... •·•· 
m<""""' d• C<n"~'' !:.~l·r~ 
••• d• S.>n,. C•:>nu, C'!:· 
L!-:~C. 'lU<.~ orJ>l"''""'~ .~ 
"''"~>nlo.o~ ""';on<> o~ 
!\'>nta<:ot>'(":l•aenrA.<>cre--

"11' w.\o n«•>;:.rl~• '"'"'" :;:~~!':~~;d~~~ ~~ \::":J!'.' 

~;~~1~~:~f!;s 1 g~~~~~~~~~s~~ , 
'"''P'm h'"'"'""" Tup)', u<~r••~r.,•!m1l•n"'c~<i<.'• 
C"'u!, t:,.;.,.~o, Dnu .. , H•<>· u•,n•• «"~leno.o o.< ;:>• "' 

:::~.fE~~ *!:;::~~·.:~ ~:r:E::~If.~:~·:?:.:~F. 
"'"'"''"'"' • '"~"''"'" ~.Q• ...,, a!to,n•U>'l "•hd•• ;>•n 

q:~:i;!i: d!:.~.~~~;;:~!:~ ~~i:::t:;:i~~d;:~!:t~ 
.... uM~., e -~:.,.., rol•n· d• tnd..,.:r~a· • d~ ~.,,..,....,~ 

~ffl~~~~~~:ª~~wq~ f~~~~~~J~r&~~· 
~,';:,'d,':; ~!~:~r~~,~i::~;"'; ':.':.~""' .• ~ .. ;~~~~! !:~~~~: 
~:."o ~ncn:inw .... cmcr-JD• ~::;:::qoliC.õ., ~"' $&11!1 .:: ... 

ATA- DA--~'- SESSÃO~--RE-A-LIZADA -El\1- 2S4SO 
(PubliCAda no DCN - Seção II - de 29-4-80) 

RETIFICAÇÃO 

No Parecer 22 i, de 1980, da Comissão de Finanças sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 259, de 1979, que "introduz alterações na Lei n• 4.886, de 9 
de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes comer
ciais": 

Na pãgina 1232, 1' coluna, após a numeração do parecer, 
Onde se lê: 

PARECER N• 221, DE 1980 

Relator: Senador Humberto Lucena 
Leia-se: 

PARECER N• 221, DE 1980 

Da ComiSsão de Legislação Social 

Relator: Senador Humberto Lucena 

TRECHO DA ATA _DA 49< SESSÃO, REALIZADA EM 
30-4-8V. QUE SE REPUBLICA POR TER SAlDO COM OMIS
SÃO NO DCN- SEÇÃo'II- DE I•-5-80, À PÁGINA /.3IJ, I• 
COLUNA: 

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, redação final de 
matéria, aprovada em sessão anterior, que serâ lida pelo Sr. 19-Secretário. 

2 lida a seguinte 

PARECER N• 242, DE 1980 
Da Comissão de Redaçilo 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• I, de 198().Df. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 l, 
de 1980-DF, que estende aos funcionários aposentados da Administração Di
reta do Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do 
Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de se
tembro de 1973, e dá outras providências. 

. Saia das Comissões, 30 de abril de 1980,- Adalberto Sena, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale - Murllo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 242, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do. Senado n•l, de198().Df, que 
estende aos funcionários aposentados da Administração Dlreta do Dis
trito Federal as vantagens financeiras decorrentes da apllcaçio do 
Plano de Classificação de Cargos, instituido pela Lei n• S.920, de 19 
de setembro de 1973, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. }9 Os funcionários aposentados nãó inclUídos no Plano de Classi
ficação de Cargos, instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, te
rão os proventos revistos com base no yencimento correspondente à classe da 
Categoria Funcional em que seriam incluídos, por transposição ou transfor~ 
mação, os cargos efetivos em que se aposentaram. 

§ 19 Na aplicação desta Lei serão consideradas: 
a) a classe em que,. no Quadro de Pessoal do Disttito Federal, tiver sido 

incluído, por força da implantação do Plano, cargo de denominação e nível 
de vencimento iguais ao daquele em que ocorreu a aposentadoria; 

b) a referência de vencimento em que seria localizado o inativo, de acor
do com o critério estabelecido no artigo 5" do Decreto-lei n9 1.462, de 29 de 
abril de 1976, observados os reajustes subseqUentes e as alterações ocorridas 
na Categoria Funcional correspondente, bem como os requisitos estabeleci
dos em lei. 

§ 29 Nos casos em que tenha ocorrido a inclusão de cargos dos mesmos 
nível de vencimento e denominação, em mais de uma classe, a revisão de pro~ 
ventos tomará por base a classe em que foi incluído funcionário que, quando 
da implantação do Plano, possuía tempo de serviço igual ou superior mais 
próximo do computado para o inativo no momento da aposentadoria. 

Art. 29 Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposentou o fun
cionãrio não estiverem previstas no Plano de Classificação de Cargos, 
corisideiir~SC-â -paraefeitO-aC-íriâ1CiÇãO da-categoria F\iáCiO-ifãl, -cargon;e:. 
melhantes quanto às atividades, ao nivel de responsabilidade, à complexidade 
e a.o grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho. 

Parãgrafo único. Na hipótese deste artigo, a classe a ser considerada 
para a revisão de proventos serã aquela em que tiver sido incluido cargo de 
vencimento igual ou, se inexistente, o de vencimento superior mais próximo 
correspondente ao cargo efetivo em que se aposentou o funcionário, observa
das as regras desta Lei. 

Art. 39 Para efeito do disposto nesta Lei, não serão considerados os ca
sos de inclusão de cargos, por transformação, em Categoria Funcional diver· 
sa daquela em que os cargos seriam origiilariamente incluídos no Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 
1973. 

Art. 49 A revisão assegurada por esta Lei acarretará a supressão de to
das as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições per
cebidas pelo inativo, ressalvados o salârio-famflia c a gratificação adicional 
por tempo de serviço. 

Parágrafo úniCo. A supressão de que trata este artigo não alcança as 
vantagens do artigo 184, da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, assegura-
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das, na aposentadoria, aos funcionários amparados pelo artigo 177, § }9, da 
Constituição de 1967, em sua redação originária, respeitado, nos demais ca
sos, o disposto no§ 27 do artigo, 102, da Constituição, na redação dada pela 
Emenda n• Ol, de 1969. 

Art. 59 No reajuste dos proventos dos funcionários aposentados com 
as vantagens do artigo ISO da Lei n9 1.711, de 1952, e dos agregados, servirá 
de base de cálculo o vencimento do cargo cm comissão ou o valor da gratifi
cação da função de confiança, integrantes dos Grupos ••oireção e Assessora
menta Superiores" ou "Direção e Assistência Intermediárias", em que tenha 
sido transformado ou reclassificado o cargo em comissão ou a função gratifi
cada. 

§ }9 Na hipótese em que tenha ocorrido a extinção ou a transformação 
do cargo ein comissão ou da função de confiança, com 8.Iteração do conjunto 
das atribuíções, considerar-se-á, no órgão a cujo quadro pertencia o funcio-

nãrio, cargo em comissão ou função de confiança semelhante, quanto às ati
vidades, ao nível de responsabilidade, à complexidade c ao grau de e~colari
dade exigidos para o respectivo desempenho. 

§ 2• Mediante opção, poderá servir de base de cálculo a Categoria Fun
cional de atribuições correlatas com as do cargo de provimento efetivo em 
que ocorreu a aposentadoria ou o ocupado imediatamente antes da agre
gação. 

Art. 69 Os efeitos financeiros da revisão de proventos de que trata esta 
Lei vigorarão a partir de }7 de janeiro de 1980. 

Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam·se as disposições em contrário. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n"' 2, de 
1980- (CN), que "equipara ao acidente em serviço o doença profis
sional e as especificadas em lei para efeito de pensio especial, e d' ou .. 
tras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1980 

Às dei:esseis horas do dia vinte e nove de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta, na Sala "'Ruy Barbosa", reúne-se a Comissão Mista, incumbida de 
estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 2, de 1980- (CN), que "equipara 
ao acidente em serviço a doença profissional e as especificadas em lei. para 
efeifo de pensã9 especial, e dá outras providê~cias", presentes os Senhores 
Senadores Raimundo Parente, Bernardino Viana, Henrique de La Rocque, 

.Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Passos Pôrto, Orestes Quêrcia, Humberto 
Lucena, Adalberto Sena, Leite Chaves e Deputados Ademar Pereira e Sara· 
mago Pinheiro. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Al
berto Silva e Deputado Angelina Rosa, Darcílio Ayres, Adauto Bezerra, Ho
râcio Matos, Amadeu Geara, Edgard Amorim, Antônio Carlos de Oliveira, 
Sérgio M urilo e Sérgio Ferrara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Se
nador Almir Pinto, Presidente eventual, que após consultar o plenário da Co
missão, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, a Presidência comunica o recebimento dos oficias das Li· 
deranças do PDS e do PMDB, do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos, indicando os Senhores Senadores Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, 
Adalberto Sena e Deputado Darcílio Ayres e Saramago Pinheiro, respectiva
mente, pelos Senadores Lourival Baptista, Lomanto Júnior, Lãzaro Barbosa 
e Deputados João Câmara e Claudino Sales, para integrarem a Comissão. 

Logo após, o Senhor Presidente eventual, Senador Almir Pinto, concede 
a palavra ao Relator da Matéria, Senador Henrique de La Rocque, que emite 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n• 2, de 1980- (CN). 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado pela Comissão, 
sem restrições. 

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, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da ComisSão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei 
n• 5, de 1980- (CN), que "dispõe sobre a reestruturação das carrei
ras do Ministério Público da União junto à Justiça Comum, do Traba
lho e Militar, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 1980 

Aos sete dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às de-
zessete horas e trinta minutos, ná Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senho
res Senadores Henrique de La Rocque, Moacyr Dalla, Murilo Badaró, Ber
nardino Viana, Humberto Lucena, Nelson CarneirO, Mendes Canale e Depu
tados Gomes da Silva, OsWaldo Melo, Horácio Matos, Joacil Pereira, João 
Gilberto, Antônio Russo e Raymundo Urbano, reúne-se a Comissão Mista 
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Pro-

jeto de Lei n• 5, de 1980 -(CN), que "dispõe sobre a reestruturação das car
reiras do Ministério Público da União junto à Justiça Comum, do Trabalho c 
Militar, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Helv~dio Nunes, Franco Montoro, Leite Chaves e Deputa:. 
dos Bonifácio de Andrade, Paulo Ferraz, Milton Figueiredo e Vilela Maga· 
lhães. 

Havendo número regirTiental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Antônio Russo, que solicita, nos tennos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Comunica, ainda, o Senhor Presidente que, ao Projeto foram oferecidas 
3 (três) Emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidência . 

Prosseguindo, o Senhor Deputado Antônio Russo concede a palavra ao 
Relator, Senhor Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer favorá
vel ao Projeto, consubstanciando as alterações propostas nas Emendas de 
n9s 4-R, 5-R, 6-R, 7·R e rejeita as demais emendas apresentadas. 

Posto em discussões e votação, é o parecer aprovado, votando, com res
trições, os Senhores Senadores Humberto Lucena, Nelson Carneiro e Depu
tado João Gilberto. 

Nada mais havendo a tratar, .~ncerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistentes da Comissão, lavrei .a 
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente~ de
mais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emltlr parecer sobre o Projeto de Lei 
JJ9 6, de 1980-(CN), que "autoriza a doação da "Ilha do Pinheiro", 
situada na Bala de Guanabara, ao Banco Nacional da Habitação, 
para implantação de conjuntos habitacionais de Interesse social''. 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 8 DE MAIO DE 1980 

Aos oito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às de
zesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Jutahy Magalhães, Rai
mundo Parente, Nelson Carneiro, Itamar Franco, Henrique Santillo, Alberto 
Silva e DeputadOs Gomes da Silva, José Torres e Lidovino Fanton, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre o Projeto de Lei n• 6, de 1980---{CN), que "autoriza a doação da 
"Ilha do Pinheiro", situada na baía de- Guanabara, ao Banco Nacional da 
Habitação, para implantação de conjuntos habitacionais de interesse social". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Peixoto, Roberto Saturnino e Deputados Afro Stefanini, Júlio Mar
tins, Nagib Haickel, Osmar Leitão, Dêlio dos Santos, Oswaldo Lima, Joel 
Lima e Leônidas Sampaio. 

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 Lidovino Fanton para funcionar como escrutinador. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro ..... ·-· .• :·~·................. 10 votos 
Senador Alberto Silva . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Amaral Peixoto ...•....... ." ..•... -.-··-·····--···· 10 votos 
Senador Bernardino Viana ......... -.--.-..... •.•• ... • . . . . . . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Amaral Peixoto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece, 
em nome do Senhor Senador Amaral Peixoto e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Gomes da Silva parare
latar o Projeto. 

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, serã assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem 
n• 15, de 1980--(CN), do Senhor Presidente da República submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto reformulado do Tercelro 
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), para os exerc(clos de 
1980 a 1985". 

REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1980 

Às dezessete horas do dia vinte e três de abril do ano de mil novecentos e 
oitenta, na Sala ~'Clãvis Bevilácqua'', reúne-se a Comissão Mista, incumbida 
de examinar e emitri' parecer sobre a Mensagem n"' 15, de 1980--(CN), do Se-
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto reformulado do Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND), para os exercfcios de 1980 a 1985", presentes os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Bernardino Viana, Murilo Badaró, Luiz Cavalcante, Alber
to Silva, Affonso Camargo~ Passos Pôrto e Deputados Paulo Lustosa, 
Adolpho FranCO, Dario Tavares, Victor Fontana e Fernando Cunha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Roberto Saturnino, Marcos Freire, Henrique Santillo, Franco Montoro e 
Deputados Caio Pompeu, Ricardo Fiúza, Marcondes Gadelha, Hélio Duque, 
Aldo Fagundes e Felippe Penna. 

Havendo número regimental, sãO abertos os trabalhos, pelo Senhor 
Deputado Fernando Cunha, que concede a palavra ao Relator da Matéria, 
Deputado Paulo Lustosa, que emite parecer opinando pela aprovação da ma
téria na forma de Projeto de Resolução. 

Colocado em discussão a votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
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, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e: vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'>' 25, de 1980 
- ( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'>' 1.731, de 20 
de dezembro de 1979, que "reajusta o valor do soldo de cá1culo dare
muneração dos militares". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 DE ABRIL DE 1980 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos c oitenta 
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala ·~ctóvis Bevilacqua", presentes 
os Senhores Senadores_ Henrique de La. Rocque, Luiz Cavalcante, Jorge Ka
lume, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Saldanha Derzi, Alberto Silva, 
Evelãsio Vieira. Henrique Santillo e Deputados Odulfo Domingues, Marão 
Filho e Joel Ferreira, r~úne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e pa
reoer sobre a Mensagem n• 25, de 1980- (CN), do" Sen~o:,Presi.Çen\e aà Re
pública submetendo à deliberação do Con8Jt'SSO Nactonal o te~to do 
Decreto-lei n• 1.731, de 20 de dezembro de 1979, que "reajusta o valor do 
soldo base de câlculo da remuneração dos militares". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores_ Senadores 
José Guiomard, Gabriel Hermes e Deputados Tclêmaco Pompei, Erasmo 
Dias, Harold Sanford, Fernando Magalhães, Pedro Ivo, Paulo Torres, Benja

~min Farah e Genival Tourinho. . 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque que decla-
ra 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 Henrique de La Rocque convida o 
Senhor Senador Bernardino Viana para funcionar como escrutinador. 

Precedida a eleição; verifica--se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Marão Filho ............................ . 
Senador Alberto Silva ............................. . 

Para Vice-~residente: 

Deputado J oel Ferreira ...... ~ ...................... . 
Deputado Odulfo Domingues ' ...................... . 

II votos 
1 voto 

10 votos 
2 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Marão Filho e J oel Ferreira. 

Assumindo a Presidência o Senhor DepUtado Marão Filho agradece, em 
nome do Senhor Deputado Joel Ferreira e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a 
matéria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e. para constar, eu, 
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão-e vai à publicação. -

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'>' 27, de 1980 
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do decreto-lei n'i' 1. 733, de 20 de 
dezembro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre a renda 
das pessoas jurídicas, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 DE ABRIL DE 1980 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes 
os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, 
Aloysio Chaves, MQacyr Dalla, Henrique de La Rocque, Helvidio Nunes, Vi
cente Vuolo, Affonso Camargo, Alberto Silva e Henrique Santillo e Deputa
dos Adolfo Franco, José Mendonça Bezerra, Leorne Belém e Herbert Levy, 
reúne-se a ComisSão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n• 27, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.733, do 20 de de
zembro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre a renda das pes
soas jurídicas, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
José Carlos Fagundes, Ângelo Magalhães, José Torres, Athiê C!'u.ry, Iram 
Saraiva, Bento Gonçalves e Harry Sauer. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmf&IIJft!l:o Senhor Senador Heitrique de La Rocque que decla
ra instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presi.dente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o 
Senhor Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Athiê Coury . . . . . . . •• . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • IS votos 

Para Vlce~Presidente: 
Deputado Leorne Belém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Athiê Coury e Leorne Belém. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Leorne Belém", Vice

Presidente eleito, agradece, em nome do Senhor Deputado Athiê Coury e no 
seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Jutahy Magalhães para relatar a matéria, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, 
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presen
te Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 28, de 1980-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo il dellberaçio 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.734, de 20 de de
zembro de 1979, que "prorroga o prazo de apJlcaçJ.o dos lncentlvo!J 
fiscais criados pelo art. 4• do Decreto-lei Jl'l 880, de 18 de setembro 
de 1969, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 DE ABRIL DE 1980. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta 
às dezesseis hofas e vinte minutos, na Sala "Cióvis Bevilacqua"; presentes os 
Senhores Senadores Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, 
Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Henrique de La Rocque, Murilo Badaró, 
Lourival Baptista, Mendes Canale, Affonso Camargo, Leite Chaves e Depu
tado Edilson Lamartine Mendes, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 28, de 1980-(CN), do Senhor Presi
dente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n• 1.734, de 20 de dezembro de 1979, que "prorroga o prazo 
de aplicação dos incentivos fiscais criados pelo art. 49 do Decreto~lei n"' 880, 
de 18 de setembro de 1969, e dá outras providências". 

Deixam de comparecei-, Por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Pedro Collin, Luiz Rocha, Christovam Chiaradià, Henrique Turner, Roberto 
Carvalho, Ricardo Fiúza, Délio dos Santos, Luiz Leal, Edson Vidigal e Hil
dérico Oliveira. 

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 Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista coilvida o Se
.tlor Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Moacyr Dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Senador Jutahy Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Henrique de La Rocque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 votos 
Senador Aloysio Chaves . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . 2 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Senadores Moacyr Dalla e Henrique de La Rocque. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Moacyr Dalla agradece, em 

nome do Senhor Senador Henrique de La Rocque e no seu próprio, a honra 
com que foram disting4idos e designa o Senhor Deputado Edilson Lamartine 
Mendes para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. deinaiS membros da 
Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar emitir parecer sobre a Mensagem n9 32, 
de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto~lel n9 1.738, de 21 
de dezembro de 1979, que ''reajusta os vencimentos, salários e proven
tos dos servidores civis do Distrito Federal, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2 DE MAIO DE 1980 

Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às onze 
horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi, Passos Pôrto, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Henrique de La Rocque, 
Aomir Pinto, Lourival Baptista, Jorge Kalume, Alberto Silva, Mendes Cana
te, Leite Chaves e Deputados Angelina Rosa e Ossian AI'_aripe, reúne-se a Co
missão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem 
n• 32, de 1980---(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.738, de 21 de de
zembro de 1979, que .. reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servi
dores civis do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por mOtivo justificado, os Senhores Deputados 
Augusto Lucena, Moacyr Lopes, Fernando Gonçalves, Ademar Pereira, A1-
tair Chagas, Heitor Alencar Furtado, Pinheiro Machado, Joel Lima e Arnal
do Lafayette. 

De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidên
cia, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, 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. Distribuídas as 
cédulas de votação, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Se
nhor Deputado Angelina Rosa para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Ossian Araripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

'Para 'Vice-Presidente: 
Deputado Augusto Lucena ............... ·-·......... . . 12 votos 
Em branco ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Deputados Ossian Araripe e Augusto Lucena. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ossian Araripe agradece, 
e~ nome do Senhor Deputado Augusto Lucena e no seu próprio a honra com 
que foram distiinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Viarina, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à publicaçãO. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 32, 
de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l,738, de 21 
de dezembro de 1979, que ''reajusta os vencimentos, salários e proven~ 
tos dos servidores do Distrito Federal, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE MAIO de 1980 

Aos oito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às de
ze~sete horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores 
Saldanha Derzi, Passos Pôrto, Murilo Badar6, Moacyr Dalta, Henrique de La 
Rocque, Almir Pinto, Jorge Kalume, Alberto Silva, Mendes Canale e Depu~ 
tados. Moacyr Lopes, Ossian Araripe, Altair ChagaS, Pinheiro Machado e 
Arnaldo Lafayette, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre a Mensagem n"' 32, de 1980--(CN), que "reajusta os venci~ 
mentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, e dâ ou
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lourival Baptista, Leite Chaves e Deputados Angelina Rosa, Augusto Luce
na, Fernando Gonçalves, Ademar Pereira, Heitor Alencar Furtado e Joel Li
ma. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre-
sidente, Deputado Ossian Araripe, 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 concede a palavra ao Relator, Sena
dor Passos Pôrto, que emite parecer favorável à Mensagem n9 32, de 1980-
(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu~ 
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião e, para constar, eu, 
Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à publicação, 

CONGRESSO NACIONAL 
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 33, 

de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decretowlei n9 1.739, de 26 
de dezembro de 1979, que "fixa o limite máximo do salário-de
contribuição, previsto na Lei n' 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá ou
tras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2 DE MAIO DE 1980 

Aos dois dias do mês de maio do ano _de mil novecentos e oitenta, às onze 
horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Se-



1580 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. (Seção II) \1aio de 1980 

nadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Vicente Vuolo, Jutahy Maga
lhães, Saldanha Derzi, Henrique de La Rocque, Almir Pinto, Passos Pôrto, 
Mendes Canale, Alberto Silva, Henrique Santillo e Deputado Osmar Leitão, 
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n' 33, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.739, 
de 26 de dezembro de 1979, que "fixa o limite mâximo do salãrio-de
contribuição, previsto na Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976, e dã outras pro
vidências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Oc~vio Tortrecilla, Vivaldo Frota, Álvaro Gaudêncio, Diogo Nomura, 
Ubtldino Meireles, Furtado Leite, Edgard Amorim, Rubem Dourado, Luiz 
Lea,l. e Benedito Marcílio. 

De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidên
cia, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas de votação, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Se
nhor Senador Almir Pinto para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Raimundo Parente ....................... . 
Em branco 

Para Vice-Presidente: 

Senador Passos Pôrto 
Em branco ....................•...•............... 

11 votos 
1 voto 

11 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice~ Presidente da 
Comissão, os Senhores Senadores Raimundo Parente e Passos Pôrto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Raimundo Parente, agrade~ 
ce, em nome do Senhor Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Osmar Leitão para relatar a 
matéria. 

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, serâ assinada pelo Senhor Presidente da Comissão e vai 
à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 33, 
de 1980 (CN), do Senhor Presidente da Republica submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.739, de 26 
de dezembro de 1979, que "fixa o limite mliximo do salário-de
contribuição, previsto na Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá ou
tras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1980. 
Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às de

zessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Se~ 
nhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Sal
danha Derzi, Henrique de La Rocque, Almir Pinto, Passos Pôrto, Mendes 
Canale, Alberto Silva e Deputados Álvaro Gaudêncio, Furtado Leite e Ed
gard Amorim, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre a Mensagem n9 33, de 1980 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do 
Decreto-lei n• 1.739, de 26 de dezembro de 1979, que "fixa o limite mâximo 
do salário-de-contribuição, previsto na Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976, e 
dã outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo, Henrique Santillo e Deputados Osmar Leitão, Octávio Torre
cilla, Vivaldo Frota, Diogo Nomura, Ubaldino Meireles, Rubem Dourado, 
Luiz Leal e Benedito Marcílio. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Raimundo Parente, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como 
aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente comunica que irâ redistribuir a matéria 
ao Senhor Deputado Furtado Leite, em virtude da ausência do Senhor Depu
tado Osmar Leitão, anteriormente designado. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, que 
emite parecer favorãvel à Mensagem n9 33, de 1980 (CN), nos termos de Pro
jeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão~ 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto em sepa· 
rado do Deputado Edgard Amorim. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar eu, E li· 
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à pub~icaç.ão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 34, de 1980-
(CN), do Senhor Presidente da Repdbllca, submetendo à dellberaçio 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.740, de 26 de de
zembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sal,rios e proventos 
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e d' outras 
providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM-2 DE MAIO DE 1980. 

Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às onze 
horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilãcqua", presentes os Senhores 
Senadores Henrique de La Rocque, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Pe
dro Pedrossian, Eunice Michiles, José Lins', Lourival Baptista, Moacyr Dalla, 
Evelâsio Vieira, Mendes Canale, Leite Chaves e Deputados Horácio Matos e 
Paulo Ferraz, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• 34, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.740, de 26 de dezembro de 1979, que ureajusta os vencimentos, salários e 
provent'os dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dã 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Adauto Bezerra, Celso Peçanha, OsWaldo Melo, Marão Filho, Claudino Sa
les, Modesto da Silveira, Carlos Wilson, Henrique Eduardo Alves e Cardoso 
Fregapani. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência o Senhor Senador Aderbal Jurema, em carâter eventual, 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 Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Paulo Ferraz para funciOnar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica.se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Horácio Matos . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . 12 votos 
Em branco .............. -.......... , ..... , . . . . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Marão Filho 12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Horácio Matos e Marão Filho. 

Assumindo a PresidênCia o Senhor Deputado Horâcio Matos agradece, 
em nome do Senhor Deputado Marão Filho e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Henrique de La Rocque 
para relatar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presen
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à pUblicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem 
n9 35, de 1980-( CN), do Senhor Presidente da República, submeten
do à deliberação do Congi'e~ Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.741, de 27 de dezembro de 1979, que "altera a redação do artigo 13 
do Decreto-lei n' 1.089, de. 1970". 

RECNIÃO DE (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 6 DE MAIO DE 1980 

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta, às de
zesseis horas, na Sala uctpvis Bevilãcqua", presentes os Senhores Senadores 
João Calmon, Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Aloysio Chaves, Jorge Kalu
me, Eunice Michiles, Murilo Badaró, Almir Pinto, Affonso Camargo e Depu
tados Alcebfades de Oliveira, Mário Stamm, Antonio Amaral e Alcir PimenN 
ta, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Mensagem n• 35, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, sub-
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metendo à deliberação do Congresso Nacional' o texto do Decreto-lei 
n9 1.741, de 27 de dezembro de 1979, que .. altera a redação do artigo 13 do 
Decreto-lei n' 1.089, de 1970". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Evelásio Vieira, Henrique Santillo e Deputados Jorge Paulo, João Carlos de 
Carli, Roberto Galvani, Henrique Turner, Gerson Cainata, Edson Vidigal e 
Eloy Lenzi. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assum'e 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 V ice-Presidente da Comissão. Distri
buídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado 
Alcir Pimenta para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador João Calmon .......................•...... 
Em branco ............................... : ......•. 

Para Vice-Presidente: 
Senador Murilo Badaró ....... ·- .. ·--· ............•. 
Em branco ....... -.................. -........ -~ .•... 

12 votos 
1 voto 

12 votos 
1 voto 

São declarados eleitos respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores João Calmon e Murilo Badaró. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Joij.o Calmon agradece, em 
nome do Senador Murilo Badaró e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Deputado Antônio Amaral para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reuniào,lavrando, eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 36, de 
1980-( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.742, de 27 
de dezembro de 1979, que udlspõe sobre a realização das despesas à 
conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional no exercício finan
ceiro de 1980, e dá outras providências". 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 6 de maio de 1980 • 

As dezesseis horas e quinze minutos do dia seis de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilácqua, reüne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 36, de 1980-(CN), do 
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei no 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que 
~4dispõe sobre a realização das despesas à conta de recursos vinculados do Te
souro Nacional no exercício financeiro de 1980, e dá outras providências", 
presentes os Senhores Senadores José Lins, Jorge Kalume, Raimundo Paren
te, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Almir Pinto, Affonso 
Camargo, Alberto Silva, Leite Chaves, Helvídio Nunes, e-Deputados Siquei-· 
ra Campos, Antônio Gom_e_s e Ricardo Fiuza. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Antônio Morimoto, Braga Ramos, Pedro Collin, Luiz Rocha, Olivir Gabar
do, Manoel Gonçalves, Celso Carvalho e Genival Tourinho. 

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 Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se
nhor Deputado Ricardo Fiuza. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Antônio Gomes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 13 votos 
Em branco ......................... _ ~- --- .......•. _., 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Siq ueira Campos ........•..... ~1- ~ •••••• 13 votos 
Em branco .............•...•...........••. ~~ .....• 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Antônio Gomes_ e Siqueira Campos. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Antônio Gomes agradece, 
em seu nome e no do Senhor Deputado Siqueira Campos, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor José Lins para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presenta Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MIXTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 39, de 1980 
- ( CN), do Senhor Presidente da Repúbilca, submetendo à deilbe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.745, de 27 
de dezembro de 1979, que ''reajusta os vencimentos, salários e proven
tos dos servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das 
Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências". 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 7 DE MAIO DE 1980 

Ãs dezesseis horas e quinze minutos do dia sete de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilacqua, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 39, de 1980- (CN), do 
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei no 1.745, de 27 de dezembro de 1979, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias 
do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras 
providências", presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Henrique de 
La Rocque, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Jutahy 
Magalhães, Murilo Badaró, Mendes Canale, Affonso Camargo e Deputados 
Paulo Studart, Erasmo Dias, Joel Ferreira, Benjamim Farah e Hildérico Oli
veira. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lourival Baptista, Henrique Santillo e Deputados Odulfo Domingues, Telê
maco Pompei, Haroldo Sanford, Wildy Vianna, Jorge Gama e Paulo Torres. 

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 irâ proceder a eleição do Presidente e do Vire-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se
nhor Senador Luiz Cavalcante. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Henrique de La Rocque ................... . 
Em branco ...............................•........ 

Para Vice-Presidente: 
Senador Jorge Kalume ............... , ............ . 
Em branco .................•.......... ~ .......•..• 

13 votos 
l voto 

13 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os SenhQres Senadores Henrique de La Rocque e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque 
agradece, em seu nome e no do Senhor Senador Jorge Kalume, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Odulfo Domingues 
para relatar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assiste'nte da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 19, de 1980- (CN), que "altera a redação 
do§ 19 do art. 36 da Constituição Federa1". 

REUNIÃO DE (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 28 DE ABRIL DE 1980 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os 
Senhores Senadores Lourival .Baptista, Jose Lins, Almir Pinto, Alberto Silva, 
Moacyr Dalla, Tarso Sutra, Adalberto Sena, Itamar Franco, Orestes Quér
cia, Leite Chaves e Deputados Geraldo Fleming, Luiz Leal e Arnaldo Lafaye
te, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exami-
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nar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'? 19, de 
1980- (CN), que "Altera a redação do§ i' do art. 36 da Constituição Fede
ral". 

Deixam de comparecer, or motivo justificado, os Senhores Senadora Eu
nice Michiles e Deputados Claudino Sales, Altair Chagas, Paulo Pimentel, 
Brabo de Carvalho, Natal Gale, feu Rosa e Louremberg Rocha. 

De acordo com o que preceítua 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 Arnaldo ,Lafayete para funcíonar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte· resultado: 

·Para Presidente: 
Deputado Iranildo Pereira ......... ~ ... -·-~ ..... _. .... . 
Em branco .......... -· .-----·.--· .-. -~-. -· ,; ... --.. ,_ ........ . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Claudino Sales ........... ·~-·-·-~ "'3- •.•• _ •.. 

13 votos 
1 voto 

14 votos 

São declarados eleitos,_ respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Iranildo Pereira e Cl_audino Sales. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado lranildo Pereira agradece, 
em nome do Deputado Claudino Sales e no seu próprio, a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Senador Tarso Outra para relatar a ma~ 
tétia. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião, lavrando~ eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente d.8. Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 26• de 1980- (CN), que "acrescenta pa
rágrafo único ao art. 160 da Constituição Federal, dispondo sobre a 
criação de Conselho de Defesa do Consumidor". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 de abril de 1980 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quarenta e cinco minuto, na Sala Clóvis Bevilácqua, Pre
sentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Raimundo 
Parente, Lomanto Júnior, Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante, Nelson Car
neiro, Agenor Maria, Affonso Camargo, Henrique Santillo e Deputados 
Evandro Ayres de Moura e João Herculino, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinare emitir parecer sobre a Propos
ta de Emenda à Constituição no 26, de 1980- (CN), que "acrescenta parãgrafo 
único ao art. 160 da Constituição Federal, dispondo sobre a criação de Con
selhos de Defesa do Consumidor". 

Deixam de comparecer, por moti\10 justificado, os Senhores Senador Ita
mar Franco e Deputados Altair Chagas, Léo Simões, Feu Rosa, Osmar Lei
tão, Igo Lasso, Airton Sandoval, Leopoldo Bessone, Jorge Moura e Eloy 
Lenzy. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Nelson Carneiro, 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. 
Distribuída as cédulas. o Senhor Senador Nelson Carneirp cpnvida o Senhor 
Senador Jutahy Magalhães para funcionar como escrutinãdor. 

Procedida a eleição, .verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Agenor Maria ............... ~ ...•.... ~..... 11 vo_tos 
Em branco ... _ ....•.. ~............... .. . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 

Senador Lomanto Júnior ......................... . 
Em branco .............•....•.... ~--~ ............. . 

11 ~9t0s 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Více-Presidente, os 
Senhores Senadores Agenor Maria e Lornanto Júnior. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Maria agradece, em 
nome do Senhor Senador Lomanto Júnior e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Altair Chagas para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistent_e da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n? 27, de 1980- (CN), que ''dá nova redação ao art. 59 

da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 29 de abril de 1980 

Ãs dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de abril 
do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Beviclâqua, reúne-se a Co
miSsão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n' 27, de 1980-,- (CN), que "dã nova redação ao art 5• da Consti
tuição Federal", presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Jorge Kalu
me, Lourival Baptista, Almir Pinto, Bernardino Viana, Cunha Lima, Orestes 
Quércia, Mendes Canale e Deputados Afro Stefanini, Antônio Mazurek, Oc
tacílio Queiroz e Tertuliano Azevedo. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Pedro Simon, Leite Chaves e Deputados Júlio Martins, Mil
ton Brandão, Nelson Morro, Darcy Pozza, Iranildo Pereira, Manoel Gonçal
ves e Aluísio Paraguassu. 

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 Vice-Presidente da Comissão_. 
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Se
nhor Senador Jorge Kalume. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Octacílio Queiroz ......... __ . ___ . __ ... _ .. 11 votos 
Em branco ..................•....•................ I voto 

Para Vice~Presidente: 

Deputado Nelson Morro 12 votos 

São declai-ados eleitos. respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Octacílio QueiroZ e Nelson Morro. 

Assumindo a Presidência o- Senhor Deputado Octacilio Queiroz agrade~ 
ce, em seu nome e no do Senhor Dep~tado Nelson Morro, a honra com que 
foram distinguidoS e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para rela
tar a matéria. 

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~ será assinada pelo SeriliOr Presidente, demais Membros 
da Comissão e vai à publicação. 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 
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3. Passos Pôrto 
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Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo do Anexo B - _ Ro_mol 442 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 
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Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, à$ 10:00 horas 
tocai: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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Vice-Presidente: Tan<:redo Neves 
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COMPOSIÇÃO 
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1. Lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 
3. Jessé Freire 
4. Moocyr Dalla 
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L<~cah Sala "Clóvis Bovilóc:qva" - Anexo 11 - Ramo! 623 
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3, Alberto Silva 
4. Arnon de Mollo 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magalhães 

1 . Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 1 1 :00 horas 
Local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gab. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 484 

COMISSÃO OE REDAÇÀO - (CR) 
{5 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Seno 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canole 

l. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. João Calmon 
2. Murilo Sadaró 
3. José Sarney 

1 . Hugo Ramos 

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motta - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. TdrsoDutra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lomanto Júnior. 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Alaysio Choves 
2. Pedro Pedrçssian 
3. Henrique do Lo Rocuque. 
-4. José Guiomord 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. ltamor Franco 
-4. José Richo 
5. Amaro[ Peixoto 
6. Tancredo Neve5 
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1. Marcos Freirl!l 
2. Mouro Benevides 
3. leite Chaves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rochà 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomonto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Ric:ha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quiritas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Solo "Ru)t BOrboso"- Anexo 11 -Ramais' 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vico-Presidente: Mauro Bonevidos 

Titulares Suplentes 

1 , Jorge Kalume l. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. _José Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

l. Mouro Benovides 1. Cunho Lima 
2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" -.Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carroiro 
Vice·Presidente: Humberto Lur:ena 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique d.e La Rócque 2. P111drG Pedrossion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Jórema 
4. AlberkJ Silva 



Maio de 1980 

l. fvandro Caàeiro 
2. Humberto Lucena 
3. Lozoro Borbozo 

1 , Orestes Quércía 
2. fvelcisio Vieira 

Assistente: leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9:30 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo Jl -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 
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Titulares Suplentes 

l, Benedito Ferreira l. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto JUnior 
3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silvo 
4. Affonso Comargo 

1. Evandro Carreiro 1. leite Choves · 
2. Lazaro Barboza 2. Age~nor Maria 
3. Orestes Quêrcio 

Assistente: leila leivas Fe~rro Costa - Ramal 497 
Reuniõe~s: Terças-feiras, às 10,00 horas 
local: Sala "R1,1y Barbosa"- Amtxo IJ-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporó as 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo Jl - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias parã Projetas do Congresso Nodo· 
na! 
2) ComissõeS Temporários paro Apre~ciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquérito,.e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra· 
mal 67 4; C/ e ide Maria B.F. Cru :r - Ramal 598; Mauro Lopes 
de Sá - Ramal 310- Heleno lsnard Accauhy Serres dos 
Santos- Ramal 314; Eli:rabeth Gil Barbosa Vianno- Ramal 
314; Nadir Ferreiro do Rocha - Ramal 702. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
ClóVIS BEVILÁCQUA GUILHERME 

Ramais- 621 e 716 Ramal-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEOA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SERGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. CARLOS 10,00 
Ramais-621 e716 RUY BARBOSA C.D.F. 

Ramais-621 e716 
LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
C.C.J. Ramal-623 

DANIEL 
RUYBARBOSA 

10,00 10,30 C. S. 
Ramais-621 e716 L~DA 

RUYBARBOSA 
C. A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00. C.l.S. LEI LA 

ANEXO "B" 
Ramal-623 

10,30 C.E. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C.R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV - N• 046 QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1980 BRASfLJA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o CongreSso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre

sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979-

Art. I• É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE CABO VERDE 

O Governo da República Federativa do Brasil 

origem ao fim de um período mínimo de dois (2) anos letivos (ou quatro se
mestres acadêmicos), com aprovação integral, respeitada a legislação vigente 
sobre a matéria em cada país. 

Artigo IV 

e 
O Governo da República' de Cabo Verde, 

Os diplomas e os títulos, expedidos por instituições de ensino de uma das 
Partes Contratantes a naturais da outra. terão validade no país de origem do 

Desejosos de fortalecer os laços comuns de amizade e coiripreensão exis- interessado, cumpridas as disposições legais vigentes. 
tentes entre seus povos e de promover as relações culturais entre os dois paí-
ses, e 

Conscientes dos vínculos culturais que unem seus povos, 
Convieram no seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes encorajarão a cooperação entre os seus dois paí
ses no campo da cultura, da ciência e das artes. 

Artigo II 

As Partes Contratantes procurarão tornar efetiva essa cooperação, no 
âmbito do ensino, por intermêdio: 

1) do intercâmbio de professores, profissionais, téCnicos e pesquisado-
res; 

2) da concessão de bolsas de estudo de pós-graduação para cursos em 
suas Universidades e instituições de ensino superior; 

3) da concessão de bolsas de estudo em instituições de treinamento téc
nico, em outras entidades educacionais e de pesquisa. 

Artigo lll 

Cada Parte Contratante, no campo da formação universitária, dará a co
nhecer à outra Parte, anualmente e por via diplomática, o número de estu
dantes dessa outra Parte que poderão obter matrícula na série inicial de seus 
estabelecimentos de ensino superior, sem prestação de exames de-admissão e 
isentos de quaisquer taxas ou gravames escolares, assim que as autoridades 
competentes de cada Parte Contratante estiverem em condições de fazê--lo. 
Cada Parte Contratante pode, todavia, se considerar conveniente, tomar a 
iniciativa de oferecer, de imediato, tais matrículas nas condições indicadas 
neste Artigo. 

Parágrafo Primeiro. Os estudantes a serem beneficiados por essa medi
da serão selecionados pelas duas Partes, de comum acordo, nos termos das 
disposições. legais vigentes em cada país. 

Parágrafo Segundo. Os estudantes a que se refere o presente Artigo só 
poderão obter transferência para estabelecimentos congéneres de seu país de 

Artigo V 

Cada Parte Contratante promoverá, dentro-de suas possibilidades, o es
tudo da cultura da outra Parte nos estabelecimentos educacionais e culturais 
de seu pais. 

Artigo VI 

Cada Parte Contratante encorajará o mútuo conhecimento das culturas 
de seus respectivos povos e, com esse objetivo, promoVerá o intercâmbio de 
atividades artísticas, de livros, publicações, filmes e material audiovisual. 

Parágrafo Primeiro. Nesse sentido. as Partes Contratantes estimularão 
o intercâmbio e a cc-produção de material cinematográfico, radiofônico e de 
televisão e darão ênfase à formação e aperfeiçoamento de recursos humanos 
nessas áreas, inclusive no setor de rádio e televisão educativos. 

Parágrafo Segundo. As Partes Cántratantes facilitarão o acesso de pes
quisadores a documentos de interesse histórico da outra Parte, em conformi
dade com as respectivas legislaçõ~. 

Artigo VII 

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio e a cooperação entre 
suas organizações, com vistas ao desenvolvimento do desperte e à realização 
de competições. 

Artigo VIII 

Com o objetivo de facilitar a aplicação deste Acordo e tendo em vista 
propor tantos ajustes quantos sejam necessários para promover um maior de
senvolvimento das relações culturais entre os dois países, será criada, no âm
bito da Comissão Mista de Cooperação Brasileiro-Cabo-Verdiana, uma Sub
comissão Cultural. A Subcomissão Cultural reunir-_se-ã por ocasião das ses
sões da Comissão Mista, embora possa ser convocada extraordinariamente. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes empregarão seus melhores esforços para resolver 
qualquer controvérsia sobre a interpretação ou implementação do presente 
Acordo através dos canais diplomáticos. 
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Artigo X 

Cada Parte Contratante notificarâ a outra. por via diplomâtica, do cum
primento dos requisitos legais necessários à entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual passará a vigorar na data da última das notificações. 

por períodos sucessivos de um ano e por acordo tâcito, a menos que uma das 
Partes Contratantes comunique à outra, por escrito, com antecedência de seis 
meses_, sua decisão de denunciá-Ia. 

Feito em Brasília, aos sete dias do mês de fevereiro de 1979, em dois 
exemplares, ambos na língua portuguesa, os dois fazendo igualmente fé. 

Artigo XI 
O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de quatro 

anos. Após esse período, a sua validade serã automaticamente prorrogada 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F. Azeredo da 
Silveira. 

Pelo Governo da Repúbli~ de Cabo Verde: Jorge Fonseca. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1 • da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.723, de 6 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre a participação dos 
Territórios Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n' 1.434, de ll de dezembro de 1975". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.723~ de 6 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre a partici
pação dos Territórios Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n• 1.434, de 11 de dezembro de 1975". 

Senado Federal, 13 de maio de 1980. -Senador Luii Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos terJllOS do art. 55,§ l • da Constituição, e eu, Luiz .Yiana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinje 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre isenção ou re
dução fiscal na importação"_ 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-1ein• 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que ''dispõe sobre isenção oure-
dução fiscal na importação"_ ~ 

Senado Federal, 13 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente_ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Co-nstitUição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.721, de 3 de dezembro de 1979, que "dá nova redação ao artigo t• 
do Decreto-lei n• 1.158, de 16 de março de 1971, ao parágrafo 2• do art. 1• do Decreto-lei n' 1.189, de 24 de se
tembro de 1971, e ao art. 4• do Decreto-lei n' 1.248, de 29 de novembro de 1972". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.721, de 3 de dezembro de 1979, que "dá nova redação ao artigo 
I• do Decreto-lei n• 1.158, de 16 de março ~de 1971, ao parágrafo 2• do artigo 1• do Decreto-lei n' 1.189, de 24 de setembro de 
1971, e ao artigo 4• do Decreto-lei n• 1.248, de 29 de novembro de 1972". 

Senado Federal, 13 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo n• 31, de 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.724, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre os estímulos fis
cais de que tratam os artigos 1• e 5• do Decreto-lei n• 491, de 5 de março de 1969". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.724, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre os estimulas 
fiscais de que tratam os artigos I• e 5• do Decreto-lei n• 491, de 5 de março de 1969". 

Senado Federal, 13 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.725, de 7 de dezembro de 1979, que "estabelece limite para o benefí
cio previsto no artigo 9• do Decreto-lei n• 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera a legislação do Imposto 
sobre a Renda''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.725, de 7 de dezembro de 1979, que "estabelece limite para o be
nefício previsto no artigo 9•-do Decreto-lei n• 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera a legislação do Imposto sobre a Ren
da". 

Senado Federal, 13 de maio de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1980 
Aprova o texto da Convenção sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa do Brasil e 

outros países, em Viena, a 8 de novembro de 1968. 

Art. I• É aprovado o texto da Convenção sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa do Brasil e 
outros países, em Viena, a 8 de novembro de 1968. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Senado Federal, 13 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

CONVENÇAO SOBRE TRANSITO VIÁRIO 

As Partes Contratantes, desejosaS de facilitar o trânsito viário 
internacio"nal e de--aumentar a segurançà nas rodovias mediante a 
adoção de regras iniformes de trânsito, nas disposições seguintes: 

CAPITULO! 
Generalidades 

ARTIGO I 
Definições 

Para a aplicação das disposições da presente Convenção os 
termos abaixo terão a signíticaçào que lhes é dada no presente artigo: 

a) entende-se por legislação nacioDal de uma Parte Contratante 
o, conjunto de leis e regulamentos nacionais áu locais em vigor no 

-.erritório de uma Parte Contratante~ 
b) considera-se que um veículo está cm circuh;tção internacional 

em território de um Estado quando: 
(i) pertence a uma pessoa físic:;t o"u jurídica qtie tem sua residên

cia normal fora désse Estado, 
(ii) não se acha registrado nesse estado; e 
(iii) foi temporariaÍnente -importado para esse Estado; ficando, 

lodavia, livre toda a Parte Contratante para negai--se a considerar 
como em circulação internacional todo o veículo que tenha permane
cido em seu território durante mais de um ano sem interrupção rele
vante, e cuja duração pode ser fixada por e.c;sa Parte· Contratante. 

Considera-se que um conjunto de veículos está em circulaçio 
internacional, quando um pelo menos dos veículos do conjunto se 
enquadra nesta definição; 

c) por área urbana (ou povoação) entende-se um espaço que 
compreende imóveis edificados e cujos acessos e saídas estão espe
cialmente sinalizados como tais ou que está definido de qualquer 
outro modo na legislação nacional; 

d) por via entende-se a superfície completa de todo caminho 
ou rua aberta à circulação pública; 

e) por pista entende-se a parte de ,vía normalmente utilizada 
para a circulação de veículos; uma via pode compreender várias 
pistas separad.ils entre si por um canteiro central ou diferença de ní
vel: 

f) nas [')istas em que houver uma ou maiS_ faixâ.s laterais reser
vadas à circulação de certos veículos, a expressão bordo da pista sig
nifica, para os demais usuários da via ou estrada, o limite da parte a 
eles reservada~ 

g) por faixas de trânsito entende-se qualquer urna das áreas 
longitudinais em que a pista possa ser subdividida, sinalizadas ou 
não por marcas viárias longitudinais, que tenham urna largura 
suficiente para permitir a círcU!ação de uma fila de veículos automo
tores, que não seJitm motocicletas; 

h) por intersecção entende-se todo o cruzamento ao nível, 
entroncamento ou bifurcação de vias, incluindo as áreas formadas 
por tais cruzamentos, entroncamentos_ ou bifurcações~ 

i) por passagem de nível entende-se todo o cruzamento de 
nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde, com 'pista 
própria; 

j) por auto-estrada (via de trânsito rápido) entende-se uma via 
especialmente concebida e construída para a circulação de veículos 

automotores e que não tem acesso às propriedades adjacentes, e que: 
(i) salvo cm determinados lugares, ou em carãter temporário, 

tem pistas distintas para circulação cm cada um dos dois sentidos, 
separadas entre si por 'uma faixa divisória não destinada à circulação 
ou, em casos excepcionais, por outros meios; 

(ii) nãO cruza ao nível Com nenhuma via pública, férrea, trilho 
de bonde, nem caminho de pedestres; 

(iii) está especialmente sinalizada como auto-estrada; 

k) considera-se que um veículo está: 
(i) parado, quando está imobilizado durante o tempo neces

sário para embarque ou desembarque de pessoas. carga ou descarga 
de coisas: 

(ii) estacionàdo, quando está imobilizado por uma razão que 
ni:o seja a necessidade de evitar i_nt_er[erência com outro usuário da 
via ou uma colisão com um obstáculo; ou a de obedecer as regras de 
trâosito, e sua imobilização não se limita ao tempo necessário para 
~mbarcar ou desembarcar e carregar ou descarregar coisas. 

Entretanto, as Partes Contratantes poderão considerar parado 
todo veículo imobilizado nas cortdiçõcs definidas no inciso (ii) da 
presente alínea, se a duração de sua imobilidade não exceder um 
período fixado pela legislação nacional, e considerar estacionado 
todo veículo imobilizado nas condições definidas no inciso (i) da 
presente alínea, se a duração de sua imobilidade exccdcr·um período 
fixado pela legislaçãO naciomi.l. 

I) por ciclo (bidclo ou triciclo) entende-se todo veiculo de pelo 
menos duas rodas e acionado exclusivamente pelo esforço muscular 
da pessoa que o.ocupa, especialmente mediante pedais ou manivelas; 

m) por ciclomotor entende-se todo o veículo de duas ou três 
rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada 
não exceda a 50 cm3 (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade 
máxima de fabricação não exceda de 50 km (30 milhas) por hora~ po·
dendo, não obstante, toda Parte Contratante, em sua legislação 
nacional, não considerar como ciclomotores os veículos que não tive
rem as características dos ciclos no que diz respeito às suas possibi
lidades de emprego, especialmente a característica de poderem ser 
movidos a pedais. ou cuja velocidade máxima, por fabric'ação, óu 
cujo peso ou que algumas características do motor excedam de certos 
limites. Nada na presente definição poderá ser interpretado no sen
tido de impedir as Partes Contratantes de assimilar totalmente os ci
clomotores aos ciclos para aplicação de preceitos de sua legislação 
nacional sobre trânsito viário; 

n) por motocicleta~ entende-se todo o veículo de duas rodas 
com ou sem side-car, provido de um motor'de propulsão. As Partes 
Contratantes poderão também, em sua legislação nacional,· asSimilar 
às motocicletas os veículos de três rodaS cuja tara não exceda de 400 
kg (900 libras). O termo motocicleta não incluí os ciclomotores, não 
obstante, as Partes Contratantes poderão, sob condição de que 
façam uma deClaração nesse sentido, de conformidade com o 
disposto no § 29 do artigo 54 da presente Convenção, assimilar os 
ciclomotores às motocicletas para os efeitos da presente Convenção; 

o) por "eículo. motorizado entende-se, com cxceçào dos 
ciclomotores no ter~itório das Partes Contratantes que não os hajam 
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assimilados às motocicletas e com exceção dos veículos que se 
desloquem sobre trilhos, todo o veículo a motor de propulsão c que 
circule em uma via por seus próprios meios; 

p) por veiculo automotor entende-se todo veículo motorizado 
que serve normalmente para o transporte viário de pessoas ou de 
coisas ou para a tração viãria de veículos utilizados para o transporte 
de pessoas ou de coisas. Este termo compreende os ônibus elétricos, 
isto é, os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam 
sobre trilhos, não compreende veículos, como tratares agrícolas, cuja 
utilizaçãa para o transporte viãrio de pessoas ou de coisas ou !ração 
viãria de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou de 
coisas, é apenas acessória (designado também como automotor); 

q) por reboque entende-se todo veículo destinado a ser enga
tado atrãs de um veículo motorizado; este termo engloba os semi-re
boques; 

r) por seml-reboqne entende-se todo reboque destinado a ser 
acoplado a um veículo automotor, de tal maneira que em parte 
repouse sobre eSte e cujo peso e o de sua carga estejam suportados, 
-.:in grande parte, pelo referido automotor; 

s) por reboque leve entende-se todo reboque cujo peso mãximo 
autorizado não exceda de 750 kg (1.650 libras); 

t) por conjunto de veiculo• entende-se um grupo de veículos 
acoplados, que participam no trânsito Viátiõ" como uma unidade; 

u) por veiculo articulado entende-se o conjunto de veículos 
constituídos por um veículo automotor e um semi-reboque acoplado 
ao mesmo; 

v) por condutor entende-se toda pessoa que conduza um 
veículo automotor ou de outro tipo (incluindo os ciclos), ou que guia 
por uma via, cabeças de gado isoladas, rebanho, bando, ou manada; 
ou animais-de tiro, carga ou sela; 

w) por peso mblmo autorizado entende-se o peso máximo do 
veículo carregado, declarado admissível pela autoridad~ competente 
do Estado onde o veiculo estiver matriculado; 

,x) por tara entende-se o peso do veículo sem pessoal de ser
viÇo, passageiros ou carga, mas com a totalidade de seu carburante e 
as ferramentas que o veículo carrega normalmente; 

y) por peso bruto total entende-se o peso efetivo do veículo e 
de sua carga, incluído o peso do pessoal de serviço e dos passageiros; 

z) as expressões lado de clrculaçiio e correspondente ao lado da 
clrculaçiio, significam a direita qua~ndo, segundo a legislação 
nacional, o c~mdutor de um veículo deve cruzar com outro veículo, 
deixando esse a sua esquerda; em caso contrãrio, estas expressões sig
nificam à esquerda (nos pà.íses que conduzem na esquerda). 

aa) ff obrigação do condutor de um veículo dar preferência a 
outros veículos significa que esse condutor não deve continuar sua 
marcha ou sua manobra, nem recomeçá-la, se com isso pode obrigar 
aos conÇutores de outros veículos a modificar bruscamente a direçâo 
ou a velocidaôe dos mesmos. 

ARTIG02 

Anex~ da Convençio 

Os anexos da presente Convenção, a saber: 
Anexo I: exceções · à obrigação de admitir em circulação 

internacioital aos auto motores c reboques; 
Anexo 2: número de matrícula dos automotores e dos rebo

ques em circulação iriternacional; 
Anexo, 3: signo distintivo dos automotores e dos reboques em 

circulação internacional; 

Anexo 4: marcas de identificação \los automotores e dos re
boques em circulação internacional; 

Anexo 5: condições técnicas relativas aos automotores e 
reboques; 

Anexo 6: permissão nacional para dirigir, e 
Anexo 7:. permissão internacional para dirigir; 

formam parte integrante da presente Convenção. 

ARTIG03 

Obrigações da• Partes Contratante• 

I. a). As Partes Contratantes adotarão as medidas adequadas 
para que as regras de trânsito em vigor em seu território se ajustem, 
em substância, às disposições do Capítulo II da presente Convenção. 
Com a condfção de que as mencionadas normas não sejam em nada 
incompalíveis com as citadas disposiÇões; 

(i) essas regras poderão não reproduzir aquelas disposições 
que se aplicam a situações que não se- apresentam no território da 
Parte Contratante em questão; 

(ii) essas regras poderão conter disposições não previStas no 
citado Capítulo II. 

b) As di~posições do presente parãgrafo não obrigam as Partes 
Contratantes a prever sanções penais para toda infraçào das disposi
ções do Capítulo II que se encontram reproduzidas em suas normas 
de trânsito. 

2. a) As Partes Contr3;tantes adotarão igualmente as medidas 
adequadas para que as regras, em vigor em seu território, sobre as 
condições técnicas que devem apresentãr os 'automotores e os re
boques, se ajustem ao prescrito no Anexo 5 da presente Convenção; 
com a coildiçào de não serem em nada incompatíveis com os princí
pios de segurança que informam as referidas çiisposições, essas regras 
poderão conter disposições não previstas no menciOnado anexo. 
A dotarão também as medidas adequadas para que os automotores e 
reboques matriculados em seu território se ajustem às disposições do 
Anexo 5 da presente Convenção, quando em circulação "interna
cional. 

b) As disposições do presente P.arágrafo não impõem nenhuma 
obrigação às Partes Contratantes, no que se refere as regras em·vigor 
em -seu território com respeito às condições técnicas que devem 
apresentar os. veículos motorizados, não considerados automotores 
para os efeitos da presente Convenção. 

3. Com reserva das ex.ceções previstas no Anex.o l da presente 
Convenção, as Partes Contratantes estarão obrigadas a admitir Cm 
seu território, em trânsito internacional, os automotÓres e os re~ 
baques que reúnam as condições definidas do Capítulo lll da pre
sente Convenção e cujos condutores reúnam os requisitos exigidos 
no Capítulo IV; estarão também obrigadas a reconhecer os certifi· 
cados de matrícula expedidos de conformidade com as disposições 
do Capítulo III como prova, enquanto não se demonstre em contrá
rio, de que os veículos reúnam as condições definidas no referido 
Capítulo !li. 

4. As medidas que tenham adotado, ou venham a adotar, as 
Partes Contratantes, seja unilateralmente, seja em virtude de acordos 
bilaterais ou multilaterais, para admitir em seu território, em cir
culação internacional os automotores e os reboques que não reúnam 
todas as condições est.belecidas no Capítulo lll da presente Conven
ção, e para.reconhecer, com exceção dos casos~previstos no Capítulo 
IV, a validez em seu território, das licenças pará dirigir, expedidas 
por outra Parte COntratante, serão consideradas como em confor
midade com o objeth.·o da -presente ConV-enção. 

5.- As _Partes.Contratuntes estarão obrigadas a admitir como em 
circulação internacional em set:l território os ciclos e os ciclomotores 
que reúnam co-ndições iécnfcas deff~idas nÔ Capitulei V da presente 
ConvençãO e cujo condutor· tenha sUa residência normal em territó
rio de outra Parte Contratante. Nenhuma Parte Contratante poderã 
exigir que os condutores de ciclos e ciclomotores em trânsito interna
cional sejam portadores de liceÍlça para dirigir. Entretanto, as Partes 
Contratantes que, de conformidade com o parãgrafo 2 do artigo 54 
da presente Convenção, hajam formulado uma declaração assimi
lando oS" ciclomotores às motoCicletas, poderão exigir a habilitação 
aos condutores de ciclomotores em circulação internacional. 
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6. As Partes Cofl{fatanre-s comprometem-se a corrlunicar a ou
tra Parte Contratante que o solicite, ás informações que pernlitam 
estabelecer a identidade da pessoa em cujo nome um automotor ou 
um reboque acoplado a este acha-se matriculado em seu território, 
quandp a solicitação indicar que esse veículo esteve implicado em um -
acidente no território da Parte Contratante que solicita a informação. 

7. As medidas que hajam adotado ou venham a adotar as 
Partes Contratantes, seja unílatenilmente, seja em virtude de acordos 
bilaterais ou multilaterais, para facilitar o trânsito viário- interna
cional mediante a simplificação das formalidades aduaneiras, poli
ciais, de saúde púbfica e deffi-aís análogas, asSim como as 'medidas 
adotadas para harmonizar as atribuições e o horário de trabalho das 
repartições. e dos postos aduaneiros ri um mesmo e determinado pon
to da fronteira, serão considerados em conformidade,com o objetivo 
da presente Convenção. 

8. As disposições dos parágrafos J, 5 e 7 dó presente artigo não 
limitarão o direito das Partes Çontratantes de subordinar a admissão 
em seu territõriO, em circulação internacional, dos veíCulos auto mo
tores e dos reboques,' ciclomotores e ciclos, como também de seus 
condutores e ocupantes, à sua regulamentação sobre transportes 
comerciais de passageiros e mercadorias, à sua regulamentação e'm 
matéria de seguros de responsabilidade civil dos condutores e à sua 
regulamentação aduaneira e, em geral, às suas regulamentações 
sobre m.a~érias outras que não o trânsito viãrio. 

ARTIG04 

Sinalização 

As Partes ContratanteS da presente Convenção que não forem 
P~rtes Contratantes ria Convenção sobre sinalização viária, aberta a 
assinatura em Viena, no mesmo dia que a presente Convenção, 
comprometem-se: 

a) a que todos os sinais viários, semãforos e marcas ·sobre o 
pavimento, utilizados em seu território, constituam um ·sistema cOe
rente; 

b) a limitar o númêro dos tipos de sinais e a colocar sinais so
mente nos lugares em que se julgar útil sua presença; 

c) a colocar sinais de advertência de perigo à distância 
adequada dos obstáculos por eles indicados, a fim de que a advertên
cia aos condutores seja eficaz; 

d) que se proíba: 

(i) figure em um sinal, em seu suporte ou. ·em qualquer outro 
dispositivo que sirva para'regular o trânsito, qualquer cousa não 
relacionada com o objetivo do sinal ou dispositivo; ·não obstante, 
quando as Partes Contratantes ou suas subdivisões autorizarem a 
uma associação sem fins lucrativos a colocar sinais de indicação, 
poderão permitir que o emblema da dita associação figure no sinal 
ou seu suporte sob a condição de que não dificulte a compreensão do 
dito sinal; 

(ii) se coiOq"uem placas, cartazes, marcas ou dispositivos que 
possam se confundir com os sinais -oU com outroS dispositívos des
tinados a regular o trânsito, rCduzir a visibíilda-de ou a- eficãcia dos 
mesmos, ofuscar 9s usuários da via ou distrair'Su3.-ãiiitÇã-Õ-de modO 
perigoso,para segurança do trânsito. 

CAPITULO II 

Regras Apllc,vels ao Trânsito Viário 

ARTIGOS 

Valor da Slnallzaçio 

L Os usuãrios da via deverão, mesmo no caso de que as pres
crições de que se trata pareçam em contradição com outras regras de 

trânsito, obedecer às prescrições, indicadas pelos sinais viârios, semâ
foros ou marcas viárias. 

2. As prescrições indicadas por .semáforos prevalecem sobre as 
indicadas por sinais viârios que regulem a prioridade. 

ARTIG06 

Ordens dadas pelos agentes encarregados 
de regular o trânsito 

I, Os agentes encarregados de regular o trânsito serão facil
mente reconhecidos e visíveis à distância, tanto de noite como de dia. 

2. Os usuários da via estarão obrigados a obedecer imedi
atamente· qualquer ordem dos agentes encarregados de regular o 
trânsito. 

3. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
se considerem especialmente como ordens dos agentes que regulam o 
trânsito: 

a) o braço levantado verticalmente; este gesto significa ateaçio, 
pare, para os usuãrios da via, salvo para os condutores que não pos~ 
saro deter-se em condições de segurança suficiente; ~lém do mais, se 
esse gesto for efetuado numa intersecção, não obrigará a que se dete
nham os condutores que já· hajam penetrado nela. 

b) o braço ou os btaços estendidos horizontalmente~ este sinal 
significa "pare" para todos os usuários da via que venham, qualquer 
que seja o sentido de sua marcha, de direções que cortem a indicada 
pelo braço ou braços estendidos; depois de haver feito este gesto, o 
agente encarregado de regular o trânsito poderá baixar o braço ou os 
braços: para os condutores que se encontrem de frente para o agente 
ou detrás dele, este gesto significa iguarmente uprire"~ 

c) o agitar de uma luz vermelha: este gesto significa "pare" para 
os usuários da via aos quais a luz é dirigida. 

4.. As prescrições dos agentes que regulam o trânsito preva
lecem sobre as indicadas pelos sinais viãricis, semãforoS ou marcas 
viárias, como também sobre as regras de trânsito. 

ARTIG07 

Regras Geralo 

L Os usuários da via deverão abster-se de todo ato que possa 
constituir perigo ou obstáculo para o trânsito, pôr em perigo pessoas 
ou causar a propriedades públicas ou privadas. 

2. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
os usuários da via deverão abster-se de obstruir o trânsito ou torná
lo perigoso atiràndo, depositando ou abandonando na via objetos ou 
substâncias, ou criando qualquer outro obstáculo na mesma. Os 
usuãrios da via, que não tenham podido evitar a criação de um obstá
culo ou perigo, deverão adotar as medidas necessárias para fazê-lo 
desaparecer o mais breve possível e, se não puderem fazê-lo imediata
~ente, assinalá-lo aos outros usuârios. 

ARTIGOS 

Condutores 

I. Todo o veículo em movimento ou todo o conjunto de veícu
los em movimento deverá ter um condutor. 

2. Recomenda-se que.as legislações nacionais estabeleçam que 
os animais de carga, tiro, ou sela e:. salvo eventualmerite nas zonas 
especialmente sinalizadas em seus lugares de entrada, as cabeças de 
gado sozinhas ou em rebanho deverão ter um guia. 

3. Todo condutor deverã possuir as qualidades físicas e psíquic 
cas necessárias e achai-~se em estado flsico-e mental para dirigir. 

4. Todo condutor de um veículo motorizado deverá possuir os 
conhecimentos e habilidades necesârios para a condução de veículo; 
esta disposição não se opõe, todavia, à aprendizagem de direção de 
conformidade com a legislação nacional. 
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5. Todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 
veículo ou poder guiar os seus animais. 

ARTIG09 

Rebanhos 

Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que 
salvo quando. se disponha de outras formas para facilitar os deslo
camentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho 
moderado~ e separadoS uns dos outros por espaços suficientes para 

r não obstruir o trânsito. 

ARTIGO lO 

Poslçio sobre a pista de rola~ento 

I. O lado de circulação deverá ser o mesmo em todaS aS' vias·de 
um Estado, salvo, quando for o caso, das vias que servirem exclusiva 
ou principalmente para o trânsito entre,dois Estados. 

2. Os animais que circulem pela pista de rolamento. deverão, 
dentro do possível, ser mantidos junto ao bordo da pista ~orrespon
dente ao lado da circulação: 

3. Sem prejuízo. das disposições em contrário do parágrafo 1 
do artigo 7, do parágrafo 6 do artigo II e das demais disposições em 
contrário da presente Convenção, todo condutor deverá manter seu 
veículo, na medida ciue o permitam as circunstâncias, junto ao bordo 
da pista de rolamento correspondente ao lado da circulação. Contu

' do as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão estabelecer 
normas mais precisas no que diz resp"eito ao lugar, nà pista de rola
mento dos veículos destinados ao transporte de mercadorias. 

4. Quando uma via compreender duas ou três faixas, nenhum 
condutor deverá invadir a faixa situada rio sentido oposto à de circu
lação. 

5. a) Nas pistas de circulação em dois sentidos e que tenham pe
lo menos quatro faixas, nenhum condutor deverã invadir as faixas si
tuadas inteiramente na metade da pista ppoSta ao sentido da 
circulação. 

b) Nas pistas de trânsito em dois sentidos e que tenham três fai
xas, nenhum condutor deverá invadir as faixas situadas na borda da 
pista oposta à córrespondente ao sentido da circulação. 

ARTIGO li 
Ultrapassagem e clrculaçio em filas 

1. a) )\.ultrapassagem deverá ser feita pelo lado oposto ao 
correspondente da circulação; 

b) Todavia, a ultrapassagem deverá efetuar-se pelo lado 
correspondente' à circulação no caso de que o condutor que se quer 
ultrap~ssar, depois de haver indicado seu propósito de dirigir-se ao 
lado oposto ao sentido da circulação, tenha levadó seu veículo ou 
seus animais para esse lado da pista, com o objetivo de girar para 
esse lado para tomar. outra via, qu entrar numa propriedade à 
margem da estrada ou estacionar nesse lado. 

2. Sem prejuízo da observância das disposições do parágrafo l 
do artigo 7 e do artigo 14 da presente Convenção, todo condutor de
verá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: 

á) nenhum condutor que venha atrás, haj·a começado uma 
manobra para ultrapassá-lo; 

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indi
cado o própósito de ultrapassar um terceiro; 

c) a faixa de trânsito. que vai tomar, está livre numa extensão 
suficiente para que, tendo em vista ·a diferença entre a velocidade de 
seu veículo'durante a manobra e a dos usuários da via aos quais pre· 
tende ultrapassar, sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o 
t~ânsitO que venha e~ sentido contrário. 

d) exceto se ao tomar uma faixa de trânsito proibida ao trânsito 
contrârío, puder, sem inconveniente para o usuârio ou usuários da 
via que houver ultrapassado, volver ao lugar prescrito no parágrafo. 
3 do artigo 10 da presente Convenção. 

3. De conformidade com o disposto no parágrafo 2 do .. presen
te artigo estará, em particulài, proibido nás pistas de circulação com 
dois sentidos, a ultrapassagem nás cu~vas·e nas proximidades de uma 
lombada de visibilidade insuficiente, a não ser que haja nesses lu
gares faixas de iránsito cujos sinais proíbem que as utilize o trânsito 
em sentido contrârio. 

4. Todo condutor que efetuar ultrapassagem deverá afastar-se 
do usuário ou usuários aos quais ultra'passa de tal forma que deixe li
vre uma distância lateral suficiente. 

5. a) Nas pistas que tenham pelo ll)enos duas faixas de trânsito 
reservadas à circulação no mesmo sentido, o condutor que se vir obri
gado a efetuar uma nova manobra de ultrapassagem imediatamente 
ou pouco depois de haver voltado ao lugar prescrito no parágrafo 3 
do artigo 10 da presente Co'nvenção poderá, para efetullr essa 
ultr?p3ssagem, permanecer na faixa de trânsito utilizada para pri
meira ultrapassagem, sob a condição de certificar-se de que pode· 
fazê--la sem i_nc_onveniência para os condutores de veículos mais rápi· 
dos que venham atrás do seu. 

b) Todavia~ as Partes COntratantes ou sUas sub'dlvisões poderão 
dispor que os preceitos do presente parágrafo não sejam aplicados 
aOs condutores de ciclos, Ciclomotores, motocicletas e veículos que 
não sejam considerados como automotores para os efeitos.da presen
te Corivenção, bem como aos condutores, de autoniotores cujo peso 
máximo autorizado seja superior a 3.500 kg (7.700 libras) ou cuja 
velocidade máxima de fabricação, não possa exceder de 40 'km (25 
milhas) por hora. 

6. Quando· as· disposições do parágrafo 5, alÍnea a, do presente 
artigo forem aplicadas e a densidade do trânsito for tal, que os 
veículos não somente ocupem toda a largura da -pist~ reservada ao 
sentido de sua· marcha, mas também só possam circular a uma ve· 
.locidade que dependa da do veículo que os preceda na fila que se
guem: 

a) sem prejuízo das disposições do parágrafo 9 do presente arti
go, o fato· de que os veículos de urrta fila circulem mais depressa do 
que os veículos de outra fila, não será cOnsiderado como uma 
ultrapassagem, para os efeitos do presente artigo; 

b) um condutor que não se encontrar na fab{a de trânsitO mais 
próxima ao bordo dà pista correspondente ao sentido da circulação 
não deverá mudar de fila senão para preparar-se para girar à direita 
ou à esquerda, ou para estacionar. Excetuam·se as mudanças de fila 
que devem realizar os condutores, em cumprimento da legislação 
n:rcional resultante da aplicação das disposições do parágrafo Sb do 
presente arti];o. 

7. Nos casos de circulação em .fila, descritos nos parágrafos 5 e 
6.do presente artigo, quando as faixas de trânsito estiverem delimi
tadas sobre a· pista. por marcas longitudinais, os condutores não po
derão trafegar s~bre essas niarcas. 

8. Sem prejuízo tlas disposições do parágrafo 2 do. presente. ar' 
tigo ·e de outras restriÇões que as Partes Contratantes ou· suas 
subdivisões estabelecerem em matéria de ultrapassagem em int~rsec~ 
ções e passagens de nível, nenhum condutor de veículo poderá ul
trapassar a um veículo que não .seja um biciclo, urp ciclomotor de 
duas rodas, ou urpa motocicleta de duas rodas sem ~~side·car'': 

a) imediatamente antes e durante a passagem de uma intersec.;. 
ção que não seja uma praça de circulação giratória, salvo: 

(i) no caso previsto no parágrafo I b deste artigo; 
(ii) no caso de que a via, em que a ultrapassagem se efetua, goze 

de preferência na intersecção; 
(iif} no caso de que o trânsito esteja regulado na intersecção por 

um agente do trânsito ou.por semáforos. 
b) imediatamente antes e durante o cruzameQtO de nível" que 

não tenham barreiras nein meias-barreiras, as Partes Contratantes 
ou suas subdivisões poderão, sem embar~o. per.mitir essa 
ultrapassagem l)as passagens de nível em que a circulação esteja regU
lada poi semáforos que tenha"m urn sinal positivo que permita a 
passagem de veículos. 
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9. Um veículo não deve ultrapassar o outro que se apróxime 
de uma passagem de pedestres delimitada por marcas sobre a pista 
ou sinalizada com tal, ou que se detenha na vertical dessa passagem, 
salvo que o faça a uma velocidade suficientemente reduzida para po
der deter-se imediatamente se encontrar "na passagem um pedestre. 
Nada do disposto no presente parágrafo poderá interpretar-se no 
sentido de que impeça as Partes Contratantes ou suas subdivisões 
proibir a ultrapassagem a partir de uma distância determinada antes 
da faixa de passagem de pedestres, ou impor condições mais restritas 
ao .condutor de um veiculo que se proponha a ultrapassar outro vei
culo parado imediatamente antes da referida faixa. 

10. Todo condutor, ao perceber que outro que o .segue tem o 
propósito de ultrapassá-lo, deverá, salvo nos casos previstos no 
parágrafo ld do artigo 16 da presente convenção, aproximar-se do 
bordo àa pista correspondente ao lado da circulação, sem acelerar a 
sua marcha. Quando a largura insuficiente da pista, seu perfil ou seu 
estado não permitirem, tendo em conta a densidade do trânsito con
trário, ultrapassar com facilidade e sem perigo a um veículo lento, de 
grandes dimensões ou que é obrigado a respeitar um limite de velo
cidade, o condutor deste último veiculo deverá diminuir sua march;l 
e, quando necessário, desviar-se para o lado, quanto antes seja pos
sível, para dar passagem aos veículos que seguem. 

ll.a) As Partes Contratant.cs ou suas subdivisões poderão, nas 
pistas de um só sentido e nas de dois sentidós decircul'!_çào, quando 
pelo menos, duas faixas, nas áreas urbanas, e três fora delas~ forem 
reservadas ao trânsito no mesmo sentido e sinalizadas mediante mar
cas longit~dinais:. 

(i) permitir ·que os veículos que circulem por uma pista ultra
passem pelo lado correspondente ao da circulação, veículos que 
transitam noutra faixa; · · · 

(ii) estabelecer que não se apliquem as disposições do pará
grafo 3 do artigo 10 da presente Convenção; a) sob a condição de 
que imponham restrições adequadas à possibilidade de mudar de 
faixa. 

b) No caso previsto na allnea t) do presente parágrafo e sem 
prejuízo do disposto no parágrafo 9 do pre&ente artigo, esta manobra 
não será considerada como ultrapassagem para os efeitos da presente 
Convenção. 

ARTIGO 12 
Passagem ao lado do trân1lto de sentido opo1to 

1. AD passar pelos veículos de direção contrária, todo con
dutor deverá deixar livre uma distância lateral suficiente e, se for pre
ciso, cingir-se ao bordo da pista correspondente ao lado da cir
culação. Caso, ao assim proceder, seu avanço se encontrar obstruído 
por um obstáculo ou pela presença de outros ,usuários da via, deverá 
diminuir a marcha e, se preciso for, parar para dar passagem ao 
usuário ou usuários que venham em sentido contrário. 

2. Em vias de montanhas e vias de grande declive que tenham 
características análogas, nas quais seja impossível ou difícil passar ao 
lado de outro veiculo, o.condutor do veiculo que desce deverá afas
tar-se para dar passagem~ para os veículos que sobem, exceto quando 
a disposição das âreas de parada ao lado da estrada, para permitir 
que os veículos se afas.tem, seja tal que, tendo em conta a velocidade 
e posição do veiculo, o veiculo que sobe disponha de uma área de pa
rada diante dele e que um dos veículos se visse obrigado a uma mar
cha à ré se o Que sobe não se afastasse colocando-se nessa ârea de pa
rada. No caso de que um dos veículos; que vão passar um pelo outro., 
deve <lar marcha à ré para permitir a passagem, será o condutor do 
veiculo que desce o que deverá fazer essa manobra, a menos que a 
mesma resulte evidentem.ente mais fácil para o condutor do veiculo 
que sobe. As Partes Contratantes. oii suas subdivisões poder-ão. _to
davia, para certos veículos ou certas vias ou- trechos de vias, prescre
ver regras especiais diferentes das do presente parágrafo. 

ARTIG013 
V elocldade e dllltincla entre veféul01 

1. Todo condutor de veiculo deverá ter em todas as circunstân
cias o domínio de· seu veiculo, de maneira que possa acomodar-se às 
exigências da prudência e estar a todo momento em condições <)e efe
tuar todas as manobras necessárias. Ao regular a velocidatle de seu 
veículo, deverá ter constantemente em conta as circunstânciàs, em 
especial a disposição do terreno, o estado da vià, o estado e carga de 
seu veÍculo, as condições atmosféricas e a intensidade do trânsito, de 
tal forma que possa deter seu veículo dentro dos limites de seu cam
po de visibilidade; como também diante de qualquer obstáculo pre
visível. Déverá diminuir a velocidade.e, quando preciso, deter7se tao
ias quanto a~ circ\lnstâncias o exigirem, especialmente quando a visi
bilidade não for boa. 

2. Nenhum condutor deve obstruir a marcha normal dos 
demais veículos em circulação, sem causa justificada, a uma veloci
dade anormalmente reduzida. 

3. O condutor de um veiculo que circula atrás de outro deverá 
deixar livre entre um e outro uma distância de segurança suficiente 
para poder evitar uma colisão, em caso de diminuiÇão brusca· de ve• 
locidade ou parada súbita do veiculo que o precede. 

4. A fim de facilitar a ultrapassagem fora das áreas urbanas os 
condutores de veículos ou de conjunto de veículos de mais de 3.500 
kg (7. 700 libras) de peso máximo autorizado, ou de mais de lOm (33 
pés) de comprimento total, deverão, salvo quando ultrapassam ou se 
disponham a ultrapassar, manter-se a uma distância adequada dos 
veículos motorizados que os precedam, de maneira que os v~lculos 
que os ultrapassem :>ossam intercalar-se sem perigo, no ~paço que fi
ca livre na frente do veículo ultrapassado. No· entanto, esta disposi
ção não será aplicável nem quando o trânsito for muito denso, nem 
quando for proibida a ultrapassagem. Além do mais: 

a) as autoridades competentes poderão estabelecer que esta 
disposição não seja aplicada à certos comboios de veículos ou nas 
vias que tenham duas faixas para o sentido de trânsito em questão; 

b) as Partes Contra\Jlntes ou suas subdivisões poderão fixar ci-· 
fras diferentes das mencionadas no· presente parágrafo, com re
ferência às características dos veículos afetados pela disposição do 
presente parágrafo. · 

5 .. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser 
interpretada no sentido que impeça as Partes Contratantes ou suas 
subdivisões .prescrever limitações, gerais ou locais, de velocidade 
para todos os veículos ou para certas categorias de veículos ou para 
prescrever em certas vias ou em certas categorias de _vias velocidades 
mínimas ou máximaS, qu para prescrever distâncias mínimas jus
tilícadas pela 'presença na via de determinadas categqrias de veículos 
que apresentem um perigo especial, sobretudo devido a seu peso ou à 
sua carga. 

ARTIGO 14 

Normas geraiS para manobras 

I. Todo condutor que queira eXecUtar uma manobra, tal como 
sair de uma fila de veículos estacionado_s_ou. entrar nela, deslocar-se 
para -a direita ou para a esquerda, da pista,, girar à esquerda da pista, 
g1rar à esquerda ou à direita para tomar outra via ou para entrar 
numa propriedade confinante, não começará a executar essa mano
bra antes de haver-se certificado de que pode fazê-lo sem perigo para 
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar-se 
com ele, tendo em conta sua posição, sua -direção e sua velocidade. 

2. Todo condutor que desejar dar meia volta ou marcha-à-ré 
não Começará a executar essa manobra antes de h·aver-se certificado 
de que pode fazê-lo sem pór em perigo os usuários da via, ou cóns
tituir obstáculo~ para eles. 

3. Antes de girar ou efetuar uma manobra, que implique num 
desloca,mento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de 
formá clara, e ·com devida antecipação, por meio de indicador ou 
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indicadores de direção de seu veículo ou, no caso de defeito, quando 
possív,el, fazendo um sinal apropriado com o braço. o sinal do in
dicador oU indicadores de direçào d~verá continuar sendo feito 
durante todo o tempo que dui"ar a manobra e dcvçrâ cessar ao tér
mino da mesma. 

ARTIGO 15 

Normas especiais relativas aos veículos dos serviços regulares de trans
portes colelivos 

Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que nas 
âreas urbanas, com a finalidade de facilitar a circulação das veículos 
dos serviços regulares de transportes coletivos, os cOndutores dos de
mais veículos, com ressalva do disposto no parágrafo~! do artigo 17 
da presente Convenç~o, reduzam a velocidade e, se preciso, 
detenham-se para que aqueles veículos de transporte coletivo possam 
efetuar a manobra necessária para prosseguir sua marcha nas saídas 
das paradas sinalizadas co·mo tais. As disposições adotadas nesse sen
tido pelas Partes Contratantes ou suas subdivisões não modificam 
em absoluto a obrigação que têm os conàutores de veículos de trans
portescoletivos de adotar as precauções necessãrias para evitar todo 
risco de a~idente, depois de haver anunciado, por meio de seus indi
cadores de direção, seu propósito de recomeçar a marcha. 

ARTIGO 16 

Mudanç& de direçio 

I. Antes de girar à direita ou à esquerda par_a entrar: em outra 
via ou propriedade. confinante, todo _eondutor, sem prejuízo do dis
posto no parãgrafo 1 do artig_o 7 e no artigo 14 da presente Conven
ção, deverã: 

a) se quiser sair da via pelo lado correspondente ao da circula
ção aproximar-se o máximo possível do bordo da pista correspon
dente, a este sentido, e executar sua ma~obra no menor espaço -
possível; 

b) se quiser sair da via pelo outro lado, e sem prejuízo de qual
quer outra disposição que as Part~ Contratantes ou suas subdivisões 
possam haver ditado para os ciclos e ciclomotores, cingir-se o máxi
mo possível ao eixo da pista, caso se trate de uma pista de circulação 
nos .dois sentidos, ·ou à borda da pista oposta ao correspondente ao 
sentido de circulação, tratando-se de uma pista de um só sentido, e, 
se quiser entrar em outra via de circulação nos dois sentidos, efetuar 
sua manobra entrando na pista dessa via pelo lado correspondente 
ao sentido de circulação. 

2. Durante sua manobra de mudança de direção. o êo'ndutor. 
sem prejuízo do disposto no art. 2 I da presente Convenção, pelo que 
se refere aos pedestres, deverá ceder passagem aos veículos que tran
sitem em sentido contrário pela pista da via em que vai sair e aos 
ciclos e ciclomotores que transitem pelas faixas para ciclistas que 
atravessem â pista, na qual vai entrar. 

ARTIGO 17 

Redução da marcha 

1. Nenhuma condutor de veículo deverâ freiar bruscamente, a 
menos que razões de segurança o obriguem a tal. 

2. Todo condutor que quiser diminuir consideravelmente a 
velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê
lo sem risco nem inConvenientes indevidos para outros condutores· a 
não ser que essa diminuição de velocidade seja motivada por um pe
rigo iminente. Além do mais. a menos que haja certificado que não o 
segue nenhum veículo ou que o veículo que o segue se encontra bas
tante distancia-do, deverá indicar seu prOpósito de forma clara e com 
a devida antecipação, fazendo com o braço um sinaJ.apropriado: to
davia esta disposição não se aplicará se a indicação de diminuição de 

velocidade for feita acendendo os faróis de freio de seu vdcu\o, de
finida n? parágrafo 31 do anexo 5 da presente Convenção. 

ARTIGO 18 

Intersecções e obrigações de dar preferência 

1. Todo condutor, ao aproximar-Se de uma intersecção. deve 
demonstrar prudência especial, apropriada às condições locais. O 
condutor do veículo deve. sobretudo. conduzir a uma velocídadc 
que o possibilite a parar a fim de dar passagem a veículos que 
tenham o direito de preferência. 

2. Todo condutor que surgir de uma vereda ou de uma estrada 
de terra para entrar na via que não seja vereda ou estrada de ~erra é 
obrigado a dar passagem aos veículos cÍue trafegam nessa viâ. Para 
finalidade do presente artigo, os termos vereda e estrada de terra po
derão set definidos na legislação nacional. 

3. Todo condutor que sair de uma propriedade confinante à 
via deverá dar preferência aos veículos que trafegarem nessa via. 

4, Com essa ressalva do Parãgrafo 7 do presente artigo: 
a) nos Estados em que a circulação se faz à diri:ita o condutor 

de um veículo deve dar preferência nas intersecções, que não sejam 
as especificadas no Parágrafo 2 do presente artigo e no artigo 25, 
Parágrafos 2 e 4, desta Convenção, aos veículos que se aproximarem 
pela direita; 

b) as Partes Contratantes ou suas subdivisões, em cujos terri
tórios o trânsito se faz pela esquerda, acham-se livres para regular o 
direito de preferência, nas intersecções, como bem entenderem, 

S. Mesmo que os semáforos lhe sejam favorãveis, nenhum con
dutor deve entrar em uma intersecção, se a densidade do trânsito ê 
tal que ele provavelmente seria obrigado a parar na intersecção, 
obstruindo ou impedindo assim a passagem do trânsito transversal. 

6. Todo condutor que haja penetrado numa intersecção, onde 
o trânsito é controlado por semáforos, pode dehar a intersecção sem 
aguardar que o trânsito se abra na direção que vai tomar, contanto 
que isso não impeça o avanço dos outros usuários da via que se diri
gem na direção aberta. 

7. Nas intersecções, os condutores de ve!culos que não se des
loquem sobre trilhos terão a obrigação de ceder passagem aos 
vclculos que se desloquem sobre eles. 

ARTIGO 19 

Puu11em de Nlvel 

Todo usuário da via deverá ter especial prudência nas proximi
dades das passagens de n!vel c ao cruzá-las. Em especial: 

a) todo condutor de veiculo deverá !(ansitar cm velocidade mo
derada; 

b) sem prejuízo da obrigação de obedecer às indicações de de
tenção ante semáforos ou a um sinal acústico, nenhum usuário da via 
deverá penetrar numa passagem de nlveJ· cujas barreiras ou sem i
barreiraS estejam atravessadas na via, estejam em movirnento para 
colocarem-se atravessadas ou cujas meias-barreiras estejam se levan
tando; 

c) se uma passagem de n!vel não estiver provida de barreiras, 
semibarreiras nem semâforos, nenhum usuário da via devera pene
trar nela sem antes haver-s"e certificado de que não se aproxima 
nenhum veiculo que circule sobre trilhàs; 

d) nenhum usuário da via deverã prolongar-se indevidamente 
na travessia de uma passagem de nível; em caso de imobilização for
çosa de um velçulo, seu condutor deverã esforçar-se para retirã-lo da 
via férrea e, se não o Conseguir, deverá adotar imediatamente todas 
as medidas a seu alcarlce para que os maquinistas dos veículos que 
circulem sobre trilhos sejam advertidos da existência do perigo com 
suficiente antecipação. 
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ARTIGO 20 

Regras Apllc4vels aos Pedestres 

I. As Partes Contratantes ou suas subdi"v.isões poderão estabe
lecer que as disposições do presente artigo só sejam aplicáveis 
àquele> casos cm que a circulação de pedestres pela pista seja 
perig-os~ para o trânsito1 de veícu!os ou o obstrua. 

2. Se ao bordo da pista houver passeios ou acostamentos apro
priados para pedestres, estes deverão transitar por eles. Todavia, to
man~o as precauções necessãrias: 

a) os pedestres que empurram ou que levam objetos volumosos 
poderão utilizar a pista, se sua circulação pelo passeio ou acosta
mento vier a ser um estorvo considerâvel para os demais pedestres; 

b) os grupos de pedestres conduzidos por um guia ou que for
mem um cortejo poderão circular pela pist~. 

3. Se não for possível utilizar os passeios ou acostamentos ou 
se estes não existirem, os pedestres poderão circular pela pista; 
quando existir uma faixa de trânsito para ciclistas ~ quan~o a densi
dade do trânsito o permitir poderão circular por essa faixa, mas sein 
obstruir a passagem dos ciclistas e dos motociclistàs. 

4. Quando circulam pedestres pela pista, em conformidade 
com os parágrafos 2 e 3 do presente artigo, deverão fazê-lo o mais 
próximo possível do bordo da pista. 

5. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam o se
guinte: os pedestres que circulam pela pista deverão transitar pelo 
lado oposto ao correspondente ao da circulação, se p_0dem fazê-lo 
com segurança; sem embargo, as pessoã.s que empurram um ciclO, 
um ciclomotor ou uma motocicleta "deverão transitar, em todo o 
caso, pelo lado da pista correspondente ao da circulação; o mesmo 
devem fazer os grupos de pedestres conduzidos por um guia ou que 
formem um cortejo. Salvo no caso em que formem um cortejo, os pe
destres que circulam pela pista à noite ou com má visibilidade, ou de 
dia, se a densidade do trânsito dos veículos o exige, deverão, na medi
da do possível, ir em uma só fila, um atrás do outro. 

6. a) Os pedestres não deverão penetrar numa pista para atra
vessá-la sem tomar as devidas precauções e· deverãO utilizar as 
passagens de pedestres quando existir alguma nas imediações. 

b) Para atravessar uma passagem para pedestres sinalizada 
como tal ou delimitada por marcas sobre a pista: 

(i) se a passagem estiver dotada de semãforos de pedestres, estes 
deverão obedecer as indicações das luzes; 

(ii) se a passagem não estiver dotada de semáforos mas a cir
culação dos veículos estiver regulada por sinais luminosos ou por um 
agente de trânsito, enquanto o sinal luminoso ou o gesto do agente 
do trânsito indicar que os veículos podem passar pela pista, os pe
destres não deverão penetrar na mesma; 

(iii) nas restantes passagens pãra pedestres, estes não deverão 
penetrar na pista da estrada sem levar em conta a distância e a 
velocidade dos veículos que se aproximam. 

c) Para atravessar, fora de uma pas~agem para pedestres, sinali
zada Como tal ou delimitada por marcas sobre a pista, os pedestres 
não devérão penetrar na pista sem antes se haverem certificado de 
que podem fazê-lo sem obstr!lir o trânsito dos veículos. 

d) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não 
deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem 
necessidade. 

7. Não obstante, as Partes Contratantes- ou suas subdivisões 
poderão d~tar normas mais estritas com referências aos pedestres 'que 
atrave~sam a pista da via pública. 

ARITIG021 

Compqrtamento dos Condutores com Respeito aos Pedestres 

I. Sem prejuízo das disposições do parágrafo I do artigo 7, do 
parãgrafo 9 do artigo II, e do parãgrafo I• do artigo 13 da presente 

Convenção, quando existir na pista uma passagem para pedestres 
sirializada como tal ou delimitada por marcas sobre a pista: 

a) se o trânsito de veículos estiver regulado nessa passagem por 
um semáforo ou por um agente de trânsito, os condutores deverão 
deter-se, quando lhes estiver proibido passar, antes de penetrar na 
passagem, e, quando lhes for permitido passar, não deverão obstruir 
nem estorvar o trânsito dos pedestres que hajam começado a cruzar 
ou atravessar a passagem nas;condições previstas no artigo 20 da pre
sente Convenção; se os condutores giram para penetrar em outra via 
em cuja entrada se encontrar uma passagem para pedestres, só pode
rão fazê~ lo em marCha lenta e deixando passar, detendo-se com essa 
finalidade, em caso necessãrio, os pedestres que hajam começado ou 
começam a cruzar nas condições previstas no parãgrafo 6 do artigo 
20 da presente Convenção; 

b) se o trânsito dos veículos não estiver regulado nessa passa
gem por um semáforo nem por agente de trânsito, os condutores de
verão aproximar-se da passagem, moderando a marcha o suficiente 
para não pôr em perigo os pedestres que entraram ou entram nela; 
em caso necessário, deverão deter-se pará. deixá-los passar. 

.2. Os condutores que tenham o propósito de ultrapassar, pelo 
lado correspondente ao da circulação, a um veículo de transporte 
Público em uma parada sinalizada como tal. deverão reduzir a 
velocidade.de seus veículos e deter-se, se for preciso, para permitir 
que os passageiros possam subir ou descer do referido veículo. 

3. Nada do disposto no presenteartigo poderã ser interpretado 
no sentido de que .impeça as Partes Contratantes, ou suas subdivi
sões, de obrigar o condutOr de veículo a deter-se Cada vez que um 
pedestre estiver cruzando ou vá cru;zar por uma passagem de pedes
tres sinalizada como tal ou delimitada por .marcas sobre a pista nas 
condições previstas no artigo 20 da presente Convenção; ou a proibir 
o co'ndutor de impedir ou estorvar o trânsito dos pedestres que este
jam atravessando a pista numa intersecção, ou muito próximo dela. 
mesmo que não haja· nesse lugar nenhuma passagem para pedestres 
sinalizada como tal ou delimitada por marcas sobre a pista da via 
pública. 

ARTIG022 

Ilhotas na Estrada 

Sem prejuízo do disposto no artigo lO da presente Convenção, 
todo condutor poderã deixar à sua direita ou à sua esquerda as ilho
tas, balizas e demais dispositivos instalados ha estrada pela qual cir
cula, com exceção dos casos seguintes: 

a) quando um sinal impuser a passagem por um dos lados da 
ilhota, da baliza ou do dispositivo; 

b) quando a ilhota, a baliza ou dispositivo estiverem instalados 
no centro de uma pista com circulação dos dois sentidos, o condutor 
deverá deixar a ilhota, a baliza ou o dispositivo do lado contrário ao 
correspondente ao da circulação .. 

ARTIG023 

Parada e Estacionamento 

I. fora das ãreas urbanas, os veículos e animais parados ou 
estacionados deverão estar situados, na medida do possível, fora da 
pista. Não deverão estar situados nas faixas para ciclistas nem, 
exceto quando assim o permita a legislação nacional pertinente, nos 
passeios.ou acostamentoS especialmente preparados para pedestres. 

2. a) Os animais e veículos parados ou estacionados na pista 
deverão estar situados o mais próximo possível dos bordos da mes
ma. Um condutor não deverá parar seu veículo nem estacionâ~lo nu
ma pista. senão no lado correspondente ao da circulação; não obstan· 
te. está.rá autorizado~ pará-lo ou estacioná-lo no outro lado quando, 
devido à presença de ·trilhos, não for possível fazê-lo no lado cor
respondente ao da. circulação. Além do mais, as Partes Contràtantés 
ou suas subdivisões poderão: 
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(i) não proibir a parada e o estaçionamento em qualquer lado, 
sob certas condições, especialmente se houver sinais viários que proí
bam a parada no lado da circulação de trâns.ito; 

(ii) nas pístas de sentido único, autorizar a parada e o estaciona
mento no lado contrário, simultaneamente, ou não, com a parada e o 
estacionamento no lado da circulação; 

(iii) autorizar a parada e o estacionamento no centro da pista de 
rolament~ em lugares especialmente indicados. 

b) Salvo disposições contrárias, previstas pela legislação nacio
nal, nenhum veículo poderá parar nem estacionar em fila dupla na 
pista, excetuados os biciclos, os ciclomotores de duas rodas e motoci
cletas de duas rodas em side-car. Os veículos parados ou estaciona
dos deverão situar-se paralelamente à borda da pista, a menos que a 
disposição do local permita outra colocação. 

3, a) Estão proibidos toda parada e todo estacionamento de veí
culos na pista de rolamento: 

(i) Nas passagens para pedestres, nas passagens para ciclistas e 
D?S passagens de nível; 

(ii) nos trilhos de bonde ou de vias férreas, que passam pela via 
ou tão perto desses trilhos de modo que se impeça a circulação dos 
bondes ou dos trens, assim como, com ressalva da possibilidade para 
as Partes Contratantes ou suas subdivisões de prover disposições con
trárias, nos passeios e nas faixas para ciclistas; 

b) Toda parada e todo estacionamento de veículos ficam proibi
dos em todo lugar em que possam constituir per-igo, especialmente: 

(i) sob passagens superiores e nos túneis, salvo, eventualmente, 
em lugares especialmente indicados; 

(ii) na piSla· p-róximo às loffibadas e nas curvas quando não hou
v"er visibilidade suficiente para qUe os demais veículos possam 
ultrapassar sem perigo, tendo em conta a velocidade dos veículos no 
trecho da via de que se trate. 

(iii) na pista de rolamento na· altura de uma marca longitudinal. 
quando não se aplica o inciso (ii) da alínea b do presente parágrafo, 
mas a largura da pista entre a marca e o veículo for inferior a ~ m (I O 
pés) e essa marca indicar a proibição de ultrapassá-la. para os veí
culos que cheguem a ela pelo mesmo lado; 

c) Fica proibido todo estacionam~mto de veículos na pista: 

(i) ·nas imediações das passagens de nível, das intersecções, e das 
paradas de ônibus, de ônibus elétrico ou de veículos sobre trilhos, 
nas distâncias que determinar. a legislação nacional; 

(ii) diante das entradas para veículos, nas propriedades; 

(iii) em todo lugar onde o veículo estacionado impeça o acesso 
a outro veículo regularmente estacionado ou a saída de tal veículo; 

(iv) na pista central das vias de três piStas e, fora das âreas urba
nas nas pistas das vias que .uma sinalização adequada indique que 
têm o caráter de vias preferenciais; 

(v) em lugares tais que o veículo estacionado impeça a visão de 
sinais viários ou semãforos aos usuários da via. 

4. Um condutor não deverâ abandonar seu veículo ou seus ani· 
mais sem haver adotado todas as precauções necessárias para evitar 
qualquer acidente, nem, no caso de um automotor, para impedir seu 
uso sem autorização. 

5. Recomenda-se para as legislações nacionais estabeleçam que 
todo veículo motoriZado, excetiJados os ciclomotores de duas rodas e 
as motocicletas de duas rodas sem "side-car", assim como .todo re
boque, acoplado ou não, que se e11t:ontrar imobilizado na pista, fora 
de povoações, seja assinalado à distância por meio de dispositivo 
aproptiado colocado no lugar mais indicado para advertir com 
suficiente antecedência ~os demais condutores que se aproximam: 

a) quando o veículo estiver imobilizado de noite no leito da via, 
em condições tais que os condutores que se aproximem não possam 
dar-se conta do obstáculo que este constitui. 

b) quando, em outros casos, o condutor se haja visto obrigado 
a imobilizar seu veículo em lugar em que sej~ proibida a parada. 

6. Nada no presente artigo poderá ser interpretado no sentido 
de que impeça às Partes Contratantes ou a suas subdivisões pres
crever novas pro!Qições relativas ao estacionamertto e à parada. 

ARTIG024 

Abertura das portas 

É proibido abrir a porta de um veículo, deixá-la aberta ou des
cer do veículo, sem antes haver-se certificado de que isso não cons
titui perigo para outros usuái'ios da via. 

ARTIG025 

Auto-estradas e vias similares 

L Nas auto-estradas e, se a legislação nacional assim o dis
puser, nas vias especiais de acesso e saída das mesmas: 

a) fica proibida a circulação de pedestres, animais, ciclos, ciclo
motores não assiinilados às motocicletas, e de todos os veículos, sal· 
vo os automotores e seus reboques, como também dos autornotore~ 
ou seus reboques que, por construção, hão possam desenvolver, nc 
plano, uma velocidade fixada pela legislação nacional; 

b) fica proibido aos condutores: 

(i) parar Seus veículos ou estacioná-los fora dos lugares de 
estacionamento Sinalizados; no caso de imobilização forçada de un 
veículo, seu condutor deverá esforçar-se para colocá-lo fora da pist: 
de rolamento e também fora da margem de acostamento: se não c 

conseguir, deverá assinalar imediatamente à distância a presença dt 
veículo para advertir com suficiente antecipação aos outros condu 
tores que se aproximam: 

(ii) dar meia volta, marcha-à-ré ou penetrar na faixa central o 
passagens transversais entre as duas pistas da estrada. 

2. Os condutor:es que se incorporam a uma auto-estrad 
deverão: 

a) se não existe pista de aceleração no prolongamento da via< 
acesso. ceder passagem aos veículos que circulam pela auto-estrada; 

b) se existe faixa de aceleração, utilizã-la e incorporar-se ~ 

trânsito da auto-estrada respeitando as disposições dos parágrafos 
e 3 do artigo 14 da presente Convenção. 

3. Os condutores que abandonam a auto-estrada deverão, co 
suficiente antecedência, trafegar pela pista situada no mesmo la( 
que a saída da auto-estrada e penetrar o mais rápido possível na pis 
de diminuição de velocidade, se esta existir. 

4. Para os efeitos da aplicação dos parágrafos I, 2 e 3 do prese 
te artigo, assimilam-se.às auto-e·stradas as demais vias reservada::
circulação de automotores sinalizadas como tais e as que não tenha 
aces•o às própriedades confinantes. 

ARTIG026 

Regras especiais aplicáveis aos cortejos 
e ~os inválidos 

I. Fica proibido aos usuáriOs da via cortar as colunas militan 
os grupos de escolares que circulem em fila sob a. direçào de 'um rf 
ponsável e outros cortejos. 



Maiode1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 14 1597 

2. Os inválidos que se deslocam em cadeiras de rodas movidas 
por· eles mesmos ou que circulam a velocidade do passo humano 
poderão utilizar os passeios e acostamentos transitáveis. 

ARTIG027 

Regras especiais aplicáveis aos ciclistas e aos 
condutores de ciclomotores e motocicletas 

I. Não obstante o disposto no parágrafo· 3 do artigo lO da 
presente Convenção, as Partes Contratantes ou suas subdivispes po
derão não proibir que os ciclistas circulem em filas de dois ou mais. 

2. Fica proibido aos ciclistas circular sem segurar o guidom 
pelo menos com uma das mãos, ir rebocados por outro veículo ou 
transportar, arrastar ou empurrar objetos que estorvem a condução 
ou sejam perigosos para os_ demais usuários da via. As mesmas dis
posições se aplicarão aos condutores de ciclomotores e motociclet~s. 
sendo que, além di~so, estes deverão segurar o guidom com as duas 
mãos. salvo, eventualmente, para dar a indicação de manobra 
descrita no parágrafo 3 do artigo 14 da presente Convenção. 

3. Fica proibido aos ciclistas e aos condutores de ciclomotores 
transportar passageiros em seu veículo, mas as Partes Contratantes. 
ou suas subdivisões poderão não exigir o cumprimento desta disposi
ção, e em particular autorizar o transporte de passageiros no assento 
ou nos assentos suplementares instaJados para essa finalidade no 
veículo .. Só será permitido aos condutores de motocicletas. trans
portar passageiros ·no side-car, se houver, e no assento suplementar 
eventualmente colocados atrás do condutor. 

4. Quantlo extstlr uma faixa- para ciclistas, as Partes 
Contratantes ou suas subdiviSões poderão proibir aos ciclistas que 
circulem pelo restante da pista. No mesmo caso, poderão autorizar 
aos condutores de ciclomotores a que cir.culem pela faixa para 
ciclistas e, se julgarem conveniente, proibi-los circular pelo restante 
da estrada. 

ARTIG028 

Emprego de sinais acústicos e óticos 

I. Só se poderá fazer _u_so_de sinais acústicos: 
a) para fazer as advertências necessárias a fim de evitar aci

dentes: . 
11) fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a 

um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 
A cmissàó de sons pelos aparelhos acústicos de advertência não 

deve durar mais que o necessário. 
2. Entre o anoiteeer- e o amanhecer, os condutores de 

automotores poderão empre~ar os sinais óticos definidos no 
parágrafo 5 do artigo 33 da presente Convenção, em lugar dos. 
sinais acústicos. Também poderão utilizã-los .de dia, com a fina
li.dade indicada no parágrafo 1-b do presente artigo. se assim aconse
lharem as circunstâncias. 

3. Às Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão 
autorizar também o emprego, nas áreas Urbanas, dé sinais óticoS 
com a finalidade indicada no parágrafo 1-b do presente artigo. 

ARTIG029 

Veículos sobre trilhos 

I. Quando uma linha férrea passar péla via, todo usuário da via 
deverá, aó aproximar-se um

1 
bonde, ou outro veículo que circule 

sobre trilhos, afastar-se dos trilhos o quanto antes possívitl para dar 
passage111 a este veículo. 

'2. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão a dotar 
para a Circulação viária de veículos que se desloquem sobre trilhos, 
assim como para o cruzamento ou ultrapassagem destes veículos, 
regras especiais distinúi.s das previstas no presente capítulo. Não 
obstante, as Partes Contratantes ou suas subdivisões não poderão 
adotar disposições incompatíveis com as do parágrafo 7 do artigo 18 
d<.J presenle Convcnclio. 

ARTlG030 
Carga de veículos 

I. Se se fixa para um veículo um peso máximo autorizado, seu 
peso em carga não deverã nunca exceder do peso máximo a·utori~ado. 

2. A carga de um veículo deverã esta_r acondicionada e, se preci
so, amarrada de modo que: 

a) não ponha em perigo as pessoas nem cause danos aproprie
dades públicas ou privadas, e, em especial, não se arraste pela via 
nem caia sobre esta; 

h) não atrapalhe a visibilidade do condutor nem comprometa a 
estabilidade ou a condução do veículo; 

c) não provoque ruído, poeira ou outros incômodos que se 
, possam evitar; 

d) não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indica
dores de direção, os dispositivos refletores; os números de matrícula 
e o,-signo distintivo do Estado de matrícula de que o veículo deve 
estar provido em virtude da presente Convenção ou da legislação 
nacional, nem oculte os sínais feitos com o braço de conformidade 
com o disposto no parágrafo 3 do artigo 14 ou no parágrafo 2 do 
artigo 17 da presente Convenção. 

3. Todos os acessórios, tais -como cabos, correntes ou lonas, que 
sirvam para acondicionar oü·-proteger a carga~ deverão sujeitar bem 
a mesma e estar solidamente fixados. Todos os acessórios.destinados 
a proteger a carga deverão reunir as condições previstas para a carga 
no parágrafo 2 do presente artigo. 

4. As cargas que sobressaiam ou se projetem além do vefculo, 
pela frente, por trás, ou lateralmente, deverão estar sinalizadas em 
forma bem visível, em todps oS casos erri que seu contOrno possa não 
ser percebido pelos condutores dos demais veículos; de noite, esta 
sinalização deverá ser feita, para a frente, por meio de uma luz bran
ca e dispositivo refletor de cor branca e, para trás, por meio de .uma 
luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. Em especial, 
nos :veículos motorizados: 

a) as cargas qtie sobressaiam ou se projetem da extremidade do 
veículo por mais de I metro (3 pés e 4 polegadas) pela parte de trás 
ou pela parte da frente, deverão ser sinalizadas em todos os casos; 

b) as cargas que sobressaiam lateralmente do gabarito do veícu
lo, de tal maneira que sua extremidade lateral se encontre a mais de 
0,40 m (16 polegadas) da borda extérior da luz dianteira de posição 
do veículo, deverão ser sinalizadas, na frente, durante a noite, e tam
bém deverão ser sinalizadas atrás, durante a n:oite, as cargas cuja· 
extremidade lateral se encontra a mais de 0,40 m (16 polegadas) da 
borda exterior da luz vermelha traseira do veículo. 

5. O disposto no parágrafo 4 do presente artigo não poderá ser 
interpretado no sentido que impeça às Partes Contratantes ·ou suas 
subdivisões proibir, limitar ou submeter a autorização especial os 
casos em que a carga sobressaia dos limites do veículo a qUe se faz 
referência no mencionado parágrafo 4. 

ARTIG031 
Comportamento em caso de acidente 

I. Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre a 
obrigação de prestar auxílio aos feridos, todo condutor ou qualquer 
outro usuário da via, implicado em um acidente de trânsito, deverá: 

a)· deter-se assim que for possível fazê-lo, sem criar um novo 
perigo para o trânsito; 

b) esforçar-se para manter a segurança do trânsito nq local do 
acidente e, se houver resultado morta ou gravemente ferida alguma 
pessoa, evitar, sempre que não se ponha em perigo a segurança do 
trânsito, a modificação do estado das coisas e que desapareçam as 
marcas que possam ser úteis para determinar sobre quem recai a 
responsabilidade; 

c) se exigido por outras pessoas implicadas no acidente, comu
nicar-lhes sua ·identidade; 

d) se houver resultado ferida ou. morta alguma pessoa no aciden
te, advertir à polícia e permanecer ou voltar ao local do acidente até 
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a chegada desta, a menos que tenha sido autorizado por esta para 
abandonar o local ou que deva prestar auxílio aos feridos ou ser ele 
próprio socorrido. 

2. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão deixar 
de incluir em sua legislação nacional a prescrição que figura no pará
grafo 1-d do presente artigo, quando não haja causado ferimento 
grave algum e quando nenhuma das pessoas implicadas no acidente 
exija que se advirta à polícia. 

ARTIG032 

Iluminação: regras gerais 

l. Para os efeitos do presente artigo, o termo noite compre
ende o intervalo entre o anoitecer e o amanhecer, assim como os de
mais momentos em que não haja suficiente visibilidade devida, por 
cxempln: a névou. nevadu. chuva forte ou a passagem por um túnel. 

2. De noite,· 

a) todo veículo motorizado, com exceção dos ciclomotores e das 
motocicletas de duas rodas, sem slde-car, que se encontre em uma 
via, terá acesas na parte dianteira pelo menos duas luzes brancas ou 
de cor amarelo seletivo e, na parte traseira, um número par de luzes. 
vermelhas, de conformidade com as disposições aplicâveis aos auto~ 
motores que figuram nos parágrafos 23 e 24 do anexo 5; as legis
lações naciona1S pOderão, contudo, autorizar o uso de lUzes amarelas 
de posição na parte dianteira. As disposições da presente alínea apli
car~se~ào aos conjuntos formados por veículos motorizados e um ou 
vârios reboques, devendo então as luzes vermelhas encontrar-se na 
parte traseira do último reboque; os reboques aos quais se aplicam as 
disposições do parágrafo ·30 do anexo 5 da presente Convenção leva
rão na parte dianteira as duas luzes brancas prescritas no dito parâ
grafo 30.' 

b) todo veículo ou conjunto de veíqdos, ao qual não se apli
quem as disposições da alínea a do presente parágrafo e que se encon
tre em uma via, terá acesa pelo menos uma luz branca ou de cor 
amarelo seletivo. dirigida para frente e pelo menos uma luz vermelha 
dirigida para trãs; se só houver uma luz na parte dianteira e uma luz 
na parte traseira esta luz deverâ ser colocada no centro do veículo, 
ou no lado oposto ao correspondente ao da circulação; se se tratar de 
veículos de traçào animal e de carros de mão, o dispositivo que emita 
essas luzes poderá ser levado pelo condutor ou um acompanhante 
que march~ ao [ado do veículo acima citado. 

3. As luzes previstas no § 2• do presente artigo deverão ser de 
tal natureza que assinalem efetivamente o veículo aos demais usuá
rios da via; a luz dianteira e a traseira não poderão ser emitidas pela 
mesma lâmpada ou pelo mesmo dispositivo a não ser quando a~ 
características do veículo e. especialmente, seu pequeno compri
mento forem tais que esfa- p-resCrição pOssa cumprir-se nessas· condi
çõe,, 

4. a) não obstante o previsto no§ 2• do presente artigo, 
(i) essas disposições não se aplicarão aos veículos parados ou 

estacionados em uma via iluminada, de tal maneira que sejam clara
mente visíveis a uma distância sUficiente; 

(ii) os veículos motorizados cujo comprimento e largura não 
excedam, respectivamente, de 6 m (2Ó pés) e de 2 m (6 pés e 6 pole
gadas), e aos quais não estja acoplar" o nenhum veículo, poderão, 
quando se dctcnhcm ou estacionem .m uma via no interior de uma 
povoação, levar acesa apenas urna luz colocada no [ado do veículo, 
oposto ao bordo da pista junto à qual se encontre parado ou esta
cionado; esta luz será· branca ou amarela na frente e vermelha ou 
amarela atrás; 

(iii) as disposições do parâgrafo 2-b do presente artigo não se 
aplicarão nem aos biciclos, nem aos ciclomotores de duas rodas, nem 
às motocicletas de duas rodas sem ,1!1~-çar, não providas de acumu
ladores, quando se detenham ou estacionem à margem da via, em 
uma povoação; 

b) além do mais, a legislação nacional poderá autorizar exce
ções às disposições do presente artigo a respeito: 

(i) dos veículos parados ou estacionados em âreas especiais, 
fora da pista de rolamento da estrada; 

(ii) dos veículos parados ou estacionados em ruas residenciais, 
onde o trânsito é muito escasso. 

S. Os veículos não deverão, em nenhum caso, levar na parte 
dianteira luzes, dispositivos refletores ou materiais refletores ver
melhos, nem levar na traseira luzes, dispositivos refletores ou ma
teriais refletores brancos ou amarelo seletivo; esta disposição não se 
aplicará nem ao emprego de luzes brancas ou amarelo seletivo de 
marcha-à-ré, nem à iluminação dos números e letras de cor clara das 
placas traseiras de matrícula ou dos signos distintivos ou de outras 
marcas distintivas que possa exigir a legislação nacional ou do re
flexo do fundo claro de tais placas ou signos, nem às luzes vermelhas 
giratórias o.u pisca-piscas de certos veículos que têm preferência de 
trânsito. 

6. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, na me
dida que acharem possível, sem comprometer a segurança <:lo trân
sito, autorizar, em sua legislação nacional, exceções às disposições 
e do presente artigo com respeito aos: 

a) veículos de tração animal e carros de mão; 
b) veículos de forma ou natur'eza especial ou empregados com 

finalidades e em condições especiais. 

7. Nenhuma das disposições 'da presente Convenção poderá 
ser interpretada no sentido de impedir à legislação nacional impor 
aos grupos de pedestres conduzidos por um responsãvel ou que 
formam cortejo, bem como aos condutores de cabeças de gado, 
sozinhas ou em rebanho, ou ànimais de tiro, carga ou sela, que 
levam, quando circulam pela pista de rolamento da estrada nas cir
cunstâncias definidas no parágrafo 2-b do presente artigo, um dispo
sitivo refletor ou uma luz; a luz refletida ou emitida deverâ ser então 
branca ou de cor amarela seletiva para a frente e vermelha para trás, 
ou também de cor amarela nas duas direções. 

ARTIG033 

Iluminação: normas para o emprego das luzes previstas no anexo 5 

l. O condutor de um veículo provido das luzes altas e luzes 
baixas, ou luzes de posição definidas no anexo 5 da presente Conven
ção, utilizará estas luzes nas condições seguintes, quando, em virtude 
do art. 32 da presente Convenção. o veículo deva levar ace?aS na 
frente pelo menos uma ou duas luzes brancas ou de cor amarelo 
seletivo: 

a) as luzes altas não deverão ser acesas nas áreas urbanas, 
quando as vias forem suficientemente iluminadas~ nem fora dos 
povoados quando a pista estiver iluminada de forma contínua e esta 
iluminação bastar para que o. condutor possa ver claramente âté uma 
distância SufiCiente, nem qúa·ndo o veículo estiver parado; 

b) com a ressalva de que a legislação nacional pertinente 
autorize a utilização das luzes altas durante as horas do dia em que a 
visibilidade seja reduzida devido, por exemplo, à névoa, nevada, 
chuva forte ou passagem de um túnel, as luzes altas não deverão ser 
acesas uu deverão s~r u~adas de modo qu~ se evite o ofuscamento; 

(i) quando o condutor for cruzar com outro veículo; as luzes, 
quando empregadas, deverão apagar-se, ou ser utilizadas de modo 
que se evite o ofuscamento, à distância necessâria para que o 
condutor desse outro veículo possa continuar sua marcha sem dificul
dade e sem perigo; 

(ii) quando um veículo seguir outro à pequena distância; 
contudo as luzes de estrada poderão ser acesas, de conformidade 
com o disposto no§ 59 do presente artigo, para indicar o propósito 
de u11rapassar nas condições previstas no artigo 28 da presente 
Convenção; 

(iii) em toda circunstância em que for necessário não ofuscar_ 
aos demaiS usúarios da via ou aos usuârios de uma via aquâtica ou 
de uma linha férrea que existir ao largo da via; 
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c) sem prejuízo do disposto na alínea d do presente pará
grafo·, as luzes de cruzamento (luz baixa) deverão ser acesas quando. 
de acordo com o disposto nas alíneas a e b do presente parágrafo, 
for proibido acender as luzes altas, e poderão ser utilizadas em lugar 
destas últimas quando iluminarem o suficiente para que o condutor 
possa ver claramente, a uma distância adequada .. e para que outros 
usuários da via possam distingUir o veículo a uma distância apro
priada: 

d) as luzes de posição deverão ser utilizadas simultaneamente 
com as luzes altas, luzes baixas e luzes de neblina. Poderão ser utili
zadas sozinhas quando o veículo estiver parado ou estacionado ou 
quando, em vias qu~ não sejam auto-estrada_s nem as dem_ais vias· 
mencionadas no § 4• do art. 25 da presente Convenção, houver luz 
suficiente para que o ·condutor possa ver claramente a uma distância 
adequada e para que os demais usuários da via possam distinguir o 
veículo desde uma distância apropriada. 

2. Quando um veículo estiver provido das luzes de neblina, 
definidas no anexo 5 da presente Convenção, estas luzes só devem ser 
utilizadas em caso de neblina; nevada ou chuva forte. 

Não obstante o disposto na alínea c do§ I• do presente artigo, 
as luzes de neblina serão utilizadas então em substituição às luzes, 
baixas~ a legislação nacional poderã tocjavia, autorizar; neste caso, a 
utilização simultânea das luzes de neblina e das luzes baixas. 

3. Não obstante_o_<fuposto no § 2• do presente artigo, a legisla
ção nacional poderá, mesmo no caso de ausência_ de névoa. nevada 
ou chuva forte, autorizar que se faça uso das luzes_de neblina em vias 
estreitas com muita curva. 

4. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser 
interpretada no sentido que .impeça às legislações nacionais impor a 
obrigação de acenderem-se as luzes baixas nas povoações. 

5. Os sinais ótlcos a que se faz referência no § 2• do art. 28 
consistirão no acender intermitente a curtos in'tervalos das luzes baiM 
xas ou no acender intermitente das luzes altas ou no acender alter
nado, a curtos intervalos, as luzes baixas e altas. 

ARTIG034 
Exceções 

I. Desde que os dispositivos produtores de sinais especiais óti
cos e acústicos de um veículo que tenha 11rioridade de passagem indi
quem a· proximidade desse veículo, todo usuário da via d~verâ deixar 
livre passagem pela via, e deter-se, se necessário. 

2. As legislações nacionais poderão estabelecer que· os conduto
res de veículos que tenham prioridade de passagem não ficarão 
obrigados, quando sua passagem for anunciada pelos dispositivos de 
sinalização especiais-de veículo, e sempre que ponham em perigo os 
demais usuários da via, a 'respeitar erii sua totalidade ou em parte as 
disposições do presente Capítulo 11 com exceção das do§ 2• do art. 6• 

3. As legislações nacionais poderão determinar em que medida 
o pessoal que trabalha na construção, reparação ou conservação de 
vias, com inclusão dos condutores das máquinas empregada,s nas 
obras, não estará obrigado, sempre que observe todas a~ precauções 
necessárias, a respeitar durante seu trabalho, as disposições do 
presente Capítulo li. 

4. Para ultrapassar ou cruzar máquin_as a QUe se faz referência 
no§ 3• do presente artigo, ,enquanto participam· nos trabalhos que se 
efetuam na via. os cOiidutores dos demais veículos poderão deixar 
de observar as disposiçõeS,. dos arts. II e 12 da presente Convenção. 
na medida necessária, e sob a condiçãq de adotar todas as precau
ções do caso. 

CAPITULO III 
Condições que devem reunir os veiculos automotores e os reboques para 

serem admitidos em circulação internacional 

ARTIG035 

Matricula 

I. a) Para beneficiar-se das disposições da presente Conven
ção, todo veículo automotor em circulação internacional e todp rebo-

que que não seja um roboque .ligeiro, acoplado a um automotor, 
deverão estar matriculados por uma Parte Contra·tante ou por uma 
de suas subdivisões e p condutor deverá estar provido de um certifi~ 
cada válido emitido para atestar essa matrícula, expedido seja por· 
uma autoridade competente dessa Parte Contratante ou de sua 
subdivisão, seja, em noine da Parte Contratante qu de sua subdi
visão, pela associação que esta haja habilitado para este fim. O 
certificado, denominado certificado de matrícula, conterá pelo 
menos: 

- um número de ordem, chamado número de matrícula, cuja 
composição se indica no· anexo 2 da presente Convenção: 

-a data de primeira matrícula do veículo; 
-o nome completo e o domicílio do titular do certificado; 
~o nome ou a marca do· fabricante do veículo; 
- o número de ordem do chassis (número de fabricação ou 

número de série do fabricante): 
-se se trata de um veículo destinado ao transporte de mercado

rias, o peso máximo autorizado: 
-o prazo de validez, se não for.ilimitado. 
As indicações registradas no certificado figurarão únicamente 

em caracteres latinos ou em letra cursiva, chamada inglesa, ou apare-
cerão repetidas dessa forma: · , 

b) As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, toda
via, dispor que os certificados expedidos em seu território indiquem 
o" ano de fabricação em lugar de data da primeira matrícula. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo I • do presente artigo, 
um veículo articulado, não desacoplado, enquanto estiver em circula
ção internacional, será beneficiado pelas disposições da presente 
Conveilção. mesmo que só exista para esse veículo uma única 
matrícula e se haja expedido um só certificado para o tratar e o semi
reboque que o formam. 

3. Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser 
interpretada no sentido em que se limite o direito das Partes Contra
tantes ou suas subdivisões de exigir do conduto_r, no Caso de um 
veículo em circulação internacional não matriculado no nome de 
nenhurn dos ocupantes do mesmo, que justifique seu direito à posse 
do veículo. 

4. Recomenda-se que as Partes Contratantes, que ainda não o 
tenham, que estabeleçam um serviço que, em escala nacional. ou 
regional, registre os automotores postos em circulação e de manter 
um registro central dos ·dados particulares coÍttido's no certificado de 
matrícula de cada veícu.lo. 

ART!G036 

Número de matrícula 

I. Todo automotor em circulação internacional deverá levar 
seu número de matrícula na parte dianteira e na parte 'traseira; contu
do. as rnoticicletas só deverão levar esse número na parte traseira. 

2. ·Todo reboque rnatric~t'ado, em circulação internacional, 
deverá levar, na parte traseira, seu número de matrícula. No caso de 
um automotor que arraste um ou mais reboques, o reboque oU o últi
mO -dos reboqUes, se não estiverem matriculados. levarão o número 
de matrícula do veículo-tratar. 

3. A composição e a·forma em que devem ser colocados o nú
mero de matrícula a que se refere 9 presente artigo se ajustarão às 
disposições do anexo 2 da presente ConVençãO. 

ARTIG037 

Signo distintivo do Estado de matricula 

I. Todo automotor em circulação internacional deverá levar na 
parte traseira, além, de seu número- de matrícula, um signo distintivo 
do Estado onde haja sido matriculado. 

2. Todo reboque engatado a um automotor e que, em virtud< 
do artigo 36 da presente Convenção, deva levar na parte traseira urr 
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número de matrícula, deverá também levar na parte traseira o signo 
distintivo do Estado que haja expedido este número de matrícula. 

As disposições do presente parágrafo se aplicarãcr mesmo no ca
so de que o reboque esteja matriculado em um Estado que não seja o 
Estado de matrícula· do automotor ao qulll esteja engatado; se ore, 
baque não estiver matriculado deverá levar na parte traseira o distin
tivo do Estado de matrícula do tratar, exceto quando circular nesse 
Estado. 

-3. A composição e a forma em que deve ser colocado o distinti
vo a que 'se refere o presehte artigo se ajustarão às disposições do ane
xo 3 da presente Convenção. 

ARTIG038 

Marcas de identificação 

Todo auiomotor e todo reboque em circulação internacional 
deverão levar as marcas de identificação definidas no anexo 4 da pre; 
sente Convenção. 

ARTIG039 

Disposições técnicas 

Todo veículo, todo reboque e todo conjunto de veículos em cir
culação inferiuldOnal deverão cumprir todas as disposições do anexo 
6 da presente Convenção. D.everã;o estar, além do mais, em bom es
tado de funcionamento. 

ARTIG040 

Disposição transit6ria 

Durante dez anos, a partir da entrada em vigor da presente Con
venção, de conformidade com o parágrafo I do artigo 47, os re
boques em circulação internacional, qualquer que seja seu peso má
ximo autorizado, serão beneficiados pelas disposições da presente 
Convenção, mesmo que não sejam inatriCU-Jados. 

CAPITULO IV 

Condutores de veiculos automotores 

ARTIG041 

Validez das habilitações para dirigir 

I. As Partes Contratantes r-econhecerão: 

a) todo documento de habilitação nacional redigido em seu 
idio{lla ou em setis idiomàs ou, se não estiver rêdigido em um de tais 
idiomas, acompanhado de uma tradução certificada; 

b) todo documento de habilitação nacional que se ajuste às dis
pOsições do anexo 6 da presente Convenção; 

c) ou todo documento de habilitação internacional que se ajus
te às disposições ·do anexo 7 da presente Convenção, como válida 
para dirigir ein seu território um automOtor que pertença às cate
gorias de veículos compreendidas pelo documento de habilitação, 
com a condição de que o citado documento esteja em vigência e haja 
sido expedido por outra Parte Contratante ou por uma de suas sub
divisões ou por uma associação habilitada; para este efeitá; por esta 
outra Parte Contratante, ou por suas subdivisões. As disposições do 
presente parágrafo não se aplicam aos documentv~ que habilitam à 
aprendizagem. 

2. Não obstante o estabelecido no parágrafo anterior: 

a) qu~ndo a validez do documento de habilitação para dirigir 
estiver subordinada. por uma menção especial, a condição de que o 
interessado leve certos aparatos ou a que se introduzam certas 
modificações no veículo para adaptã-lo à invalidez do condutor, o 

documento de habilitação não serã r~onhecido como válido se nà'o 
forem observadas as cottdições assim indicadas: 

b) as Partes Contratantes poderão negar-se a reconhecer a 
validez, em seu território, dos documentos de habilitação para di-
rigir, cujo titular não tiver a idade,de 18 anos; ~~ 

c) as Partes Contratantes poderão negar-se a reconhecer a vali
dez, em seu território, para dirigir automotores ou conjunto de ver
cu los das categorias C, De E e que se faz referência nos ane•os 6 e 7 
da presente Convenção, dos qocumentos de habilitação para dirigir 
cujos titulares não hajam atingido a idade de 21 anos. 

3. As Partes Contratantes se comprometem a adotar as medidas 
necessárias para que os documentos de habilitação nacionais e inter
nacionais para dirigir, aos quais se referem as alíneas a, b e c do pará
grafo f9 do presente artigo não sejam expedidos em seu território 
sem uma garantia adequada quanto às aptidões e às condições fisicas 
do condutor. 

4. Para a aplicação do parágrafo I• e da alínea c do parágrafo 2• 
do presente artigo: 

a) aos automotores da categoria B a que se referem os anexos 6 
e 7 da presente Convenção poderá ser engatado um reboque ligeiro; 
poder-se-á também engatar neles um reboque cujo' peso máximo 
autorizado exceda de 750 kg ( 1.650 libras), mas não exceda da tara 
do automóvel, se o total dos pesos máximoS autorizados dos veículos 
assim acoplados não for superior a 3.500 kg (7.700 libras); 

b) aos automotores das categorias C e D a que se referem os 
anexos 6 e 7 da presente Convenção poderão ser engatados um re
boque ligeiro sem que o conjunto assim formado deixe de penencer à 
categoria C ou à categoria D. 

5. Só se poderá expedir um documento uv •. J.bilitação interru· 
cional ao titular deum documento de habilitação nacional para CUJa 
expedição tenham ~ido cumpridos os requisitos mínimos exigiê•)s p:·
la presente Convenção. O documento de habilitação internacional 
não deverá continuar sendo válido uma vez expirado o pra1o do do
cumento nacional correspondente, cujo número d·;.ver:! figurar na
quele. 

6. As disposições do presente artigo r.ko obriJ!arão às Partes 
Contratantes reconhecer a validez: 

a) dos documentos de habilitação nacionais ou internacionais, 
que tenham sido expedidos no território de outra Parte Contratante 
a pessoas que tinham sua residência normal em seu território no 
momento da referida e•pedição ou que tenham se mudado para seu 
território depois dessa expedição; 

b) dos documentos' de habilitação cÓmo os acima menciona
dos que tenham sido expedidos a condutores que no momento da 
e•pedição não tivessem residência normal no território em que 
foram expedidos ou cuja residência tenha sido mudada para outro 
território depois dessa expedição. 

ARTIG042 

Su.pendo da nUdez dOfl d"""mentoa 
de babDitação para dlriKir 

I. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão suspen
der um condutor do direito de fazer uso em seu território da habili
tação para dirigir,· nacional ou internaciomil, de que seja titular, se· 
esse condutor cometer, no território dessa PS.rte Contratante, uma 
infração que·, de acordo com sua legislação, justifique a retirada da 
habilitação para dirigir. Em tal caso, a autoridade competente da 
Parte Contratante ou de suas subdivisões que haja suspenso o direito 
de ll!zer uso do documento de habilitação poderá: 

a) r"'iolher e reter o documento até que expire o prazo de sus
pensão do direito de fazer uso do mesmo ou até que o condutor sai.a 
de seu território, se a, salda se proceder antes da e•piração do citado 
prazo; 
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b) comunicar a suspensão do direito de usar o documento de 
habilitação à autoridade que o expediu ou em cujo nome foi 
expc;didg; 

c) se se tratar de um documento de habilitação internacional, 
indi..:ar. no locul pr~.:vi~to rara essa finalidade, que o documento já 
não é mais válido em seu território; 

d) no caso de não haver aplicado o procedimento previsto na 
alínea- a do presente parágrafo, completar a comunicação menciona
da na alínea b, pedindo à autoridade que expediu o documento de 
habilitação, ou em cujo nome foi expedido, que notifique ao interes
sado a decisão adotada. 

2. As Partes Contratantes disporão o necessário para que se 
notifique aos interessados as decisões que tenham sido comunicadas 
de conformidade com o procedimento previsto na alínea d do pará
grafo I' do presente artigo. 

3. Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá 
ser interpretada no sentido de que proíba a uma Parte Contratante 
ou às suas subdivisões que imp-eça de dirigir a-um condutor titular de 
um documento de habilitação, nacional ou internacional, se for 
evidente ou estiver provado que seu estado não lhe permite dirigir 
com segurança ou se houver sido privado do direito de dirigir no 
Estado onde tem a sua residência normal. 

ARTIG043 

Dlsposlçio transitória 

Os documentos de habilitação internacionais para dirigir que se 
ajustem às disposições da Convenção sobre trânsito rodoviário, feita 
em Genebra em 19 de setembro de 1949, e expedidos durante um 
período de cinco anos a partir da entrada em vigor da presente 
Convenção, conforme o parágrafo I• do artigo 47 da presente 
Convenção, serão, para os efeitos dos artigos 41 e 42 da presente 
Convenção, assimilados aos documentos internacionais para dirigir 
previstos na presente Convenção. 

CAPITULO V 

Condições que tem de reunir os ciclos e os ciclomotores 
para serem admitidos na circulaçio internacional 

ARTIG044 

I. Os ciclos sem motor em circulação internacional deverão: 
a) possuir um freío eficaz; 
b) estar providos de uma campainha que possa ser ouvida a 

distância suficiente e, não levar nen~urn out~o aparato produtor de_ 
sinais acústicos~ --

c) estar providos de um dispositivo refletor vermelho na parte 
traseira e de dispositivos que permitam projetar uma luz branca ou 
amarela seletiva na parte dianteira e uma luz vermelha na parte 
traseira. 

2. No território das Partes Contratantes que não tenham feito, 
de conformidade com o parágrafo 2• do artigo 54 d~ presente Con
venção, urna decJaração assimilando os ciclomotores às motoci~ 

cletas, os ciclomotores em circulação internacional deverão: 
a) ter dois freios independentes; 
b) estar providos de uma campainha, ou de outro aparato pro

dutor de sinais acústiéos, que possa ser ouvido a distância suficiente; 
c) estar providos de um dispositivo de escape silencioso e 

eficaz; 
d) estar providos de dispositivos que permitam projetar uma 

luz branca ou amarelà seletiva na parte dianteira, bem como de uma 
luz vermelha e um dispositivo refletor vermelho na parte traseira; 

'e) levar a marca de identificação definida no anexo 4 da pre
sente Convenção. 

3. No território das Partes Contratantes que, de conformidade 
com o parágrafo 2• do artigo 54 da present.e Convenção, hajam feito 
uma declaração assimilando os ciclomotores às motocicletas, as 
condições que deverão reunir os ciclomotores para sCrem admitidos 

em circulação internacional são as definidas para as motocicletas no 
anexo 5 da presente Convenção. 

CAPITULO VI 

Disposições Finais 

ARTIG045 

I. A presente Convenção estará aberta na Sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque, até o dia 31 de dezembro de 1969, à assina
tura de todos os Estados-Membros da:s Nações Unidas ou membros 
de quaisquer dos organismos especializados ou do Organismo Inter
nacional de Energia Atómica, ou que sejam Partes do Estatuto da 
Corte Internacional de Justiça, e de qualquer outro Estado convi
dado pela Assembléia-Geral das Nações Unidas a adquirir a condi
ção de Parte na Convenção. 

2. A presente Convenção está sujeita à retificação. Os instru
mentos de ratificação serão depositados em poder do Secretário
Geral das Nações Unidas. 

3. A presente Convenção estará aberta à adesão de qualquer 
um dos Estados a que se refere o parágrafo I' do presente artigo. Os 
instrumentos de adesão serão depositados em poder do Secretãrio
Geral. 

4. Ao firmar a presente Convenção ou ao depositar o instru
mento de ratificação ou de adesão, cada Estado notificará ao Secre
tário-Geral o signo distin.tivo escolhido para a circulação interna
cional dos vefculos matriculados no dito Estado, de conformidade 
com o anexo 3 da presente Convenção. Mediante outra notificação 
dirigida ao Secretário-Geral, todo Estado poderã mudar um signo 
distintivo anteriormente escolhido 

ARTIGO 46 

I. Todo Estado poderá, no momento da assinatura, da ratifi
cação ou da adesão, ou em qualquer outro momento ulterior, de
clarar mediante notificação dirigida ao Secretârio-Geral que a Con
venção será aplicável a todos ou a qualquer dos territórios por cujas 
relações internacionais é responsável. A Convenção será aplicável ao 
Território ou aos territórios indicados na notificaÇão trinta dias 
depois da data em que o Secretário-Gerá! haja recebido dita notifi
cação, ou na data da entrada em vigor da Convenção com respeito 
ao Estado que faça a notificação, se esta data for posterior à prece
dente. 

2. Todo Estado que haja feito uma declaração de .conformi
dade com o parágrafo i' do presente artigo poderã · declarar em 
qualquer momento posterior, mediante notificação dirigida ao Secre
tário-Geral, que a Convenção deixará de aplicar-se ao território indi
cado na notificação, em cujo caso a Coilvenção deixará de aplicar~se 
a dito território um ano depois da data em que o Secretário-Gera! 
tenha recebido a notificação. 

3. Todo Estado que fizer a notificação a que se rCfere o pará
grafo I' do presente artigo deverá notificar ao Secretário-Geral o 
signo ou ·os signos distintivos escolhidos para a circulação interna
cional de veículos matriculados no território ou territórios de que se 
trate, de conformidade com o anexo 3 da presente Convenção. Me
diante outra notificação dirigida ao Secretário-Geral, todo Estado 
poderá mudar um signo distintivo anteriormente escolhido. 

ARTIGO 47 

I. A presente Convenção entrará em vigor doze meses após a 
data de depósito do décimo quinto instrumento de ratificação ou de 
adesão. 

2. Com respeito a cada um dos Estados que a ratifiquem ou 
que a ela a adiram depois de depósito do décimo quinto instrumento 
de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor doze meses 
após a data de depósito pelo dito Estado de seu instru.mento de ratifi
cação ou de adesão. 
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ARTIGO 48 

Uma vez em vigor, a presente Convenção revogará e substituirá, 
nas relações entre as Partes Coiltratantes, a Convenção Interna
cional relativa à circulação rodoviária_e_ã--Convençào Internacional 
relativa à circulação de veículos automotores~ firmadas em' Pa~. a 
24 de abril de 1926, bem como a Convenção Interamericana sobre a 
regulamentação do trânsito autom-otor aberta à assinatura em 
Washington a 15 de dezembro de 1943 e a Cüovenção sobre cir
culação rodoviária aberta à assinatura em Genebra a 19 de setembro 
de 1949. 

ARTIGO 49 

l. Transcorrido um ano da entrada em vigor da presente Con
venção, toda Parte Contratante poderá propor uma ou mais 
emendas à mesma. O texto de qualquer emenda que se proponha, 
acompanhado de uma exposição de motivos, será transmitida ao Se
cretârio~Geral, que a distribuirá a todas as Partes Contratantes. As 
Partes Contratantes poderão comunicar-lhe num prazo de doze 
meses a partir da data dessa distribuição: 

a) se aceitam a emenda; b) se rejeitam a emenda: ou c) se dese
jam que se convoque uma conferência para examinar a einenda. O 
Secretârio-Geral transmitirá igualmente o texto da emenda proposta 
a todos os demais Estados a que se refere o parágrafo I do artigo 45, 
da presente Convenção. 

2. a) Toda emenda que se proponha ou se distribua de confor
midade com o parágrafo anterior se-rá---c-onsTderada aceita se, no 
prazo de doze meses mencionado no parágrafo anterior, menos de 
um terço das Partes Contratantes comunicarem ao Secretário-Geral 
que rejeitam a emenda ou que desejam que se convoque uma con
ferência para ex.aminâ-la. O Secretárío:.Geral notificará a todas as 
Partes Contratantes toda aceit<.içào Ou iOda não aceitação da emenda 
proposta e toda petição de que se convoque uma conferência para 
ex.aminâ~la. Se o número total de não aceitações e petições recebidas 
durante o prazo especificado de doze meses for inferior a um terç_o 
do número total das Partes Contratantes; o Secretário-Geral notifi
cará a todas as Partes Contratãrites ·que :a emenda entrará em vigor 
seis meses depois de haver expirado o prazo de doze meses especifi
cado no parãgrafo anterior para todas as Partes Contratantes, exceto 
aquelas que durante o prazo especificado hajam rejeitado a emenda 
ou hajam solicitado a convocação de uma conferência para examiná
la. 

b) Toda Parte Contratante que durante o indicado prazo de 
doze meses rejeitar uma emenda que se proponha, ou pedir que se 
convoque uma conferência para examiná:.Ja. poderá, a qualquer mo
mento depois de transcorrido o indicado prazo, notificar ·ao Secretá
rio-Geral a aceitação da emenda. e o Secretário-Geral comunicará 
essa notificação a todas as demais Partes Contratantes. Com respeito 
à Parte Contratante que tenha feito essa notificação de aceitação, a 
emenda entrará em vigor seis meses após seu recebimento pelo Se
cretário-Geral. 

3. Se a emenda proposta não for aceita de conformidade com 
o parágrafo 2 do presente artigo e se, dentro do prazo de doze meses 
especificado no parágrafo I do presente artigo, menos da metade do 
número total das Partes Contratantes houverem comunicado ~o 
Secretário~Geral que rejeitam a emenda proposta, e se uma terça 
parte, pelo menos, do número total das Partes Contratantes, mas 
nunca menos de dez, houverem comunicado que a aceitam ou que 
desejam que se convoque uma conferência para examiná-la, o Secre
târio~Geral convocará uma Conferência paf::l"exúiünar a emenda ou 
qualquer outra proposta que se apresente de conformidade com o 
parágrafo 4 do presente artigo. 

4. Se uma conferênCia é convocada de conformidade com o 
parágrafo 3 do presente artigo, o Secretário'Geral convidará para a 
mesma a todos us Est<.tdl>s yue .-.e refere o rudgrafn I. do artigo 45. 
O Secretário-Gerai pedirá a todos os Estados_ c_onvidados à Conferênl 
cia que, com pelo menos seis meses de antecedência da data de aber-

tura, lhe sejam enviadas todas as propostas. que desejarem que sejam 
examinadas pela Conferência além da emenda proposta, e comuni
cará essas propostas, pelo menos três meses antes da data de aber
tura da Conferência,- a todos os Estados convidados à mesma. 

5. a) Toda emenda à presente Convenção será considerada 
aceita se for adotada por uma maioria de dois terços dos Estados Re
presentados na Conferência, sempre que essa maioria incluir pelo me~ 
nos dois_ terços do número de Partes Contratantes representadas na 
Conferência .. O Secretário-Geral notificará a todas as Partes Contra
tantes a adoção da emenda e esta entrará em vigor doze meses depois 
da data de sua notificação com respeito às Partes Contratantes, salvo 
aquelas que, nesse prazo, hajam notificado ao Secretário-Geral que 
rejeitam a emenda. 

b) Toda' Parte Contratante que haja rejeitado uma emenda du
rante esse prazo de doze meses poderá, a qualquer momento, notifi
car ao Secretário-Geral que a aceita, e o Secretário-Geral comuni
cará essa notificação a todas as demais Partes Contratantes. Com 
respeito à Parte Contratante que haja notificado sua aceitação, a 
emenda entrará em vigor seis meses depois que o Secretário-Geral 
haja recebido a notificação ou na data em que expire o mencionado 
prazo de doze meses se esta data for posteriorc 

6. Se.a emenda proposta não for considerada aceita, de con
formidade com o parágrafo 2 do presente artigo e se não forem sa
tisfeitas as condições prescritas no parágrafo 3 do mesmo, para a con
vocação de uma conferência, a emenda proposta será considerada re
jeitada. 

ARTIG0 50 

Toda Parte Contratante poderá denunciar a presente Conv_e_n
ção mediante notificação por escrito dirigida ao Secretário-Geral. A 
denúncia surtirá Cfeito um ano depois da data de recebimento da 
notificação pelo Secretário-Geral. 

ARTIGOS! 

A presente Convenção deixará de vigorar se o número de Partes 
Contratantes for inferior a cinco durante um período de doze meses 
consecutivos. 

ARTIG0 52 

Toda controvérsia entre duas ou mais Partes Contratantes, com 
referência à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que 
as Partes Contratantes não tenham podido resolver por meio de 
negociações ou de certo 'modo, poderá ser submetido, por solicitação 
de qualquer uma das Partes Contratantes interessadas, à COrte In
ternacional de Justiça para que a resolva. 

ARTIG0 53 

Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser in
terpretada no sentido que proíba a uma Parte Contratante de tomar 
medidas, compatíveis-com as disposições da Carta das Nações Uni
das e limitadas às exigências da situação, que julgar necessárias para 
sua segurança externa ou interna; 

ARTIG0 54 

Todo Estado poderá, no momento de firmar a presente Conven
ção ou de depoSitar Seu instrumento de ratificação ou de adesão, 
declarar que não se considera obrigado pelo artigo 52 da presente 
Convenção. As demais Partes Contratantes não estarão obrigadas 
pelo artigo 52 com respeito a qualquer Parte Contratante que tenha 
feito essa declaração. 

2. No momento de depositar seu instrumento de ratificação ou 
de adesão, todo Estado poderá declarar, mediante notificação diri
gida ao Secretário-Geral que, para os efeitos da presente Convenção, 
assimila os ciclomotores às motocicletas, alínea n do artigo IV Todo 
Estado poderá, em qualquer momento, mediante notificação diri
gidá ao Secretário-Geral, retirar sua declaração. 
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3. As declarações previstas no parágrafo 2 do presente artigo 
surtirão ·efeito· seis meses depois da data em que o Secretàrio-Geral 
haja recebido· sua notificação. ou na data ein que entre em. vi'gor a 
Convenção r:>ara o Estaçlo que formule a declaração, se esta data for 
posterior à primeira. ·-· -

4. Toda notificação de um signo distintivo anteriormente esco
lhido que se notifique de conformidade com o disposto no parágrafo 
4 do artigo 45 ou no parágrafo 3 do artigo 46, da presente Conven
ção, surtid: efeito três meses depois da data em que o Secretário-Ge
ral haja recebido a notificação. 

5. As reservas à presen,!e Convenção e seus anexos, com 
exceção da prevista no parágrafo 'I' do presente artigo, estarão 
autorizadas sob a condição de que sejam formuladas por escrito e, se 
foram formuladas antes de se havet depositado o instrumento de ra
tificação ou de adesão, que sejam conformadas nesse documento. O 
Secretário-Geral comunicará essas reservas a todos os Estados a que 
se refere o parágrafo I' do artigo 45. 

6. Toda Parte Contratante que haja formulado urna reserva ou 
feito uma declaração de conformidade com os artigos I ou 4 do 
presente artigo poderá retirá-la a qualquer momento mediante 
notificação dirigida ao Secretário-Geral. 

7. Toda reserva formulada de conformidade com o parágrafo 5 
do presente artigo: 

a) modifica, para a Parte Contratante que a fizer, as disposições 
da Çonvenção·a que a reserva· se refere e na medida em que essa reser
va afeta essas disposições; 

b) modifica essas disposições na mesma medida no que diz res
peito às demais Partes Contratantes em suas relações com a Parte 
Contratante que haja feito a reserva. 

ARTIG0 55 

O Secretário-Geral, além das declarações, notificações e 
comunicações previstas nos artigos 49 e 54 da presente Convenção, 
notificará a todos os Estados a que se refere o parágrafo I do artigo 
45 o seguinte; 

a) as assinaturas, rat,ificações e adesões de acordo com o dis
posto no artigo 45; 

b) as notificações e declarações previstas no parágrafo 4 do 
artigo 45 e no artigo 46; 

c) as datas de entrada em vigor da presente Convenção em 
virtude do artigo 47; · 

d) as datas da entrada em vigor das emendas à presente Conven
ção de conformidade com os parágrafos 2 e S. do artigo 49; 

e) as denúncias cqnforme o previsto no artigo 50; 
0 a revogação da presente Cop·venção de conformidade com o 

artigo 51. · 
ARTIG0 56 

O original da p.resente.Convenção, feito em um só exemplar nas 
línguas ingleSa, chinesa, espanhola, francesa e russa, sendo os cinco 
textos igualmente autênticos, será depositado em poder do Secretá
rio-Gerar das Nações Unidas, -que transmitirá uma cópia auten
ticada, conforme ao original, a todos os Estados a que se refere o 
parágrafo I do artigo 45 da presente Convenção. 

Em testemunho do que, os plenipotenciários abaixo assinados, 
devidamente autorizados para tal por seus respectivos governos, fir
maram a presente Convenção. 

Feita em Viena no oitavo dia de novembro do ano de mil nove
centos e sessenta e oito. 

(Segue a lista dos Estados Signatários.) 

ANEXO I 

EXCEÇ0ES Â OBRIGAÇÃO DE ADMITiR EM-CIRCULAÇÃO 
INTERNACIONAL AOS VEfCULOS AUTOMOTORES 

E AOS REBOQUES 

l. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu territó
.,., circulaÇão internacional, automotores; reboques e conjuntos 

de véículos cujos pesos totais ou peso por eixo, ou cujas dimensões 
excedam dos limites fixados por sua legislação nacional para os veí
culos matriculados .~ seu território. As partes Contratantes~ em 
cujos territórios ocorra urna -circulação internaGional de veículos 
pesados, procura~ão reali~ar acordos regionais que permitam, em cir
culação internacional, o acesso às vias da região, con . .xceção das de 
características técnicas limitadas, dos veiculas e conjuntos de 
veículos cujos pesos e dimensões não excedam das cifr~s fixadas por 
esses acordos. 

2. Para os efeitos do parágrafo I do presente anexo, não se 
considerará como excedendo da largura máxima autorizada, a proje
ção que apresenta: 

a) os pneumátkos perto de .seu ponto de contato com o solo. c 
as conexões dos indicadores de pressão dos pneumáticos; 

b) os dispositivos anti<lerrapantes montados nas rodas; 

c) os espelhos retrovisores construídos de forma que co'm urna 
pressão moderada, se possa alterar sua posição em ambos os senti
dos de tal maneira que já não ultrapassem da largura máxima 
autorizada; 

d) os indicadores de direção lateral e suas luzes de gabarito, sob 
a condição de que a saliência correspondente não exceda de alguns 
centímetros; 

e) os selos aduaneiros fixados sobre a carga e os dispositivos de 
segurança e proteção desses selos. 

3. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu territó
rio, em circulação internacional, os seguintes co~njuntos de veículos 
na medida em que sua-legislação nacional proíba a circulação de tais 
conjuntos: 

a) motocicletas com reboque; 
b) conjuntos constituídos de um automotor e vários reboques; 
c) veículos articulados destinados ao transporte de pessoas. 

4. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu territó
rio, _em circulação internacional, os automotores e os reboques aos 
quais se apliquem as exc&;ões previstas no parâgrafo 60 do anexo 5 
da presente Convenção. 

5. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu territó
rio, em circulação Internacional, os ciclomotores e as motocicletas 
cujo condutor ou, se for o caso, cujo passageiro não estiver provido 
de um capacete de proteção.· 

6. As Partes Contratantes poderão exigir, para a admissão em 
seu territóriO, em cirCulação internacional, de todo automotor que, 
não seja um ciclomotor de duas rodas ou urna motocicleta de duas 
rodas sem slde-car, que esse automotor leve a bordo um dispositivo 
descrito no parágrafo 56 do anexo 5 da presente Convenção -
destinado .a, em caso de imobilização na pistll de rolamento da estra
da, anuOciar o perigo que o veículo constituir. 

7. As Partes Contratantes poderão exigir· para a admissão em 
circulação internacional, por certas vias difíceis ou certas regiões de 
relevo difícil de seu território, de veículos automotores cujo peso má-
ximo autorizado exceda de 3,500 kg (7. 700 libras) que esses veículos 
automotores cumpram -as prescrições da legislação nacional para a 
circulação nessas vias ou regiões aos veículos de mesmo peso 
máximo autorizado que ela matricule. 

8. As Partes Contratantes poderão não admitir em circulação 
internacional sobre seu território, todo ·veículo automotor munido 
de luz baixa com focos assimétricos, se ca.da um desses focos não esti
ver regulado para o sentido da circulação em se seu território. 

9. As Partes Contratantes poderão não admitir em circUlação 
internacional cm seu território· os veículos automotores ou reboques 
ligadns ~~ um vcícUfu -automotor que possua u~ sinàl distintivo di
ferente daquele que esteja previsto para tais veículos no artigo 37 da 
presente Convenção. -
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ANEXOl 

NÚMERO DE MATRICULA DOS AUTO MOTORES E DOS 
REBOQUES EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

I. Os números de matrícula a que se referem os artigos 35 e 36 
da presente Convenção deverá estar composto de algarismos ou de 
algarismos e letras. Os algarismos deverão ser arãbios e as letras 
deverão ser maiúsculas de caracteres latinos. Não obstante, poderão 
ser usados outros algarismos c ca.rácteres, mas em tal caso o número 
de matrícula deverá repetir-se em algarismos arábicos e letras maiús
culas de caracteres latinos. 

2. O número de matrícula deverá estar composto e colocado 
de modo que seja legível de dia e com tempo claro desde 11ma distân
cia mínima de 40 m (130 pés) por um observador situado na direção 
do eixo do veículo e estando este parado; não obstante, cada Parte 
Contratante para os veículos que matricule, poderá reduzir esta dis
tância mínima de legibilidade, no caso das motocicletas e outras cate
gorias especiais de automotores nas" quais seja dificil dar aos núme
ros de matrícula dimensões suficientes pãra que sejam legíveis, a 
40 m (130 pés). 

3. Quando o número de matrícula estiver inscrito numa placa 
especial, esta deverá ser plana e fixar-se em posição vertical ou quase 
vertical, perpendicular ao plano longittidinal médio do veículo. 
Quando o número for afixado ou pintado sobre o veículo, deverá 
ficar em uma superficie plana e vertical ou quase plano e vertical, 
perpendicular ao plano longitudinal médio do veículo. 

4. Sem prejuízo do disposto no parágrafo S do artigo 32, a 
placa ou a superficie, sobre a qual se fixe ou se pinte o número de 
matrícula, poderá ser de mateiral refletor. 

ANEX03 
SIGNO DISTINTIVO DOS AUTOMOTORES E DOS 

REBOQUES EM 
CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

I. Os signos distintivo a que se refere o artigo 37 da presente 
Convenção deverá estar composto de uma a três letras maiúsculas 
em caracteres latinos. As letras terão uma altura mínima de 0,08m 
(3,1 polegadas) e a largura mínima de seus traços será de O,Oim {0,4 
polegadas). As letras deverão estar pintadas no negro sobre um 
fundo branc<> de forma elítica com o eixo maior em posição hori
zontal. 

2. Quando o signo distintivo consistir de somente uma letra, o 
eixo maior da elipse poderá estar em posição vertical. 

3. O signo distintivo de nacionalidade não deverá ir unido ao 
número de matrícula nem deverá estar colocado de tal maneira que 
possa confundir-se com este último ou prejudicar sua legibilidade. 

4. Nas motocicletas e seus reboques as dimensões mínimas dos 
eixos da elipse serão 0,175m (6,9 polegadas) e 0,115m (4,5 pole
gadas). Nos demais automotores e seus reboques, as dimensões míni
mas dos eixos da elipse serão: 

a) 0,24m {9,4 polegadas) e 0, 145m (5,7 polegadas) se o signo 
distintivo constar de três letras. , 

b) 0, 175m (6,9 polegadas) e 0, 115m (4,5 polegadas) se o signo 
distintivo constar de menos de três letras. 

S. As disposições do parâgrafo 3 do anexo 2 se aplicarão à 
colocação do signo distintivo nos veículos. 

ANEX04 

MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOMOTORES E 
SEUS 

REBOQUES EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL 

1. As marcas d.e identificação compreenderão: 
a) para os automotores: 
(i) o nome ou a marca do produtor do veículo; 
(ii) no chassis ou, na falta de chassis, na carroceria, o número de 

fabricação ou número de série da produção; 

(iii) no motor, o número de fabricação do motor, se o produtor 
nele o colocar; 

b) para os reboques, as indicações mencionadas nos incisos i e ii 
supra; 

c) para os ciclomotores, a indicação da cilindrada e as siglas 
"CM". 

2. As marcas mencionadas no parâgrafo 1 do presente Anexo 
deverão estar em lugares acessíveis e ser f3.cilmente legíveis; além do 
mais deverão ser de dificil modificação ou supressão. As letras e os 
núm~ros incluídos nas marcas figurarão unicamente em caracteres 
latinos- ou em letra cursiva chamada inglesa, e em algarismos arábi
cos, ou aparecerão repetidos dessa maneira. 

ANEXOS 

CONDIÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AOS AUTOMOTORE:~ 
E AOS REBOQUES 

1. As Partes Contratantes que, de conformidade com o artigo 
• I, alínea n da presente Convenção, hajam declarado que desejam as
similar às motocicletas os veículos de três rodas cuja tara não exceda 
de 400 kg (900 libras) deverão submeter estes últimos às disposições 
do presente Anexo relativas tanto às motocicletas como os autornoto
res. 

2. Para os efeitos do presente Anexo, o termo '"reboque" se 
aplica unicamente aos reboques destinados a ser engatados a um au
tomotor. 

3. Sem prejuízo do disposto na alínea a do parágrafo 2 do 
artigo 3 da presente Convenção, toda Parte Contratante poderá 
impor prescrições que completam as _disposições do presente Anexo, 
Ou sejam mais estritas, para os automotores q4e matricule e para os 
reboques que admita em circulação, de conformidade com a sua 
legislação nacional. 

CAPITULO I 

Freios 
4. Para os efeitos do presente artigo: 
a) por rodas de um eixo entende-se as rodas simétrici~S 01.1 

quase simétricas, com relação ao plano longitudinal médio do veí
culo, mesmo que não estejam Situadas no mesmo eixo (o eixo cm tun~ 
dem equivale a dois eixos); 

b) por freio de serviço entende-se o que se utiliza normalmt:n
tc para diminuir a-marcha do veículo e pará-lo. 

c) por freio de estacionamento entende-se o que se utiliza para 
manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um 
reboque, quando este se encontra desengatado; 

d) por freio de segurança entende-se o dispositivo destinac!u a 
diminuir a marcha do veículo e pará-lo no caso de falha do freio de 
serviço; 
A. Freio dos automotores, com exceçào das motocicletas 

5. Todo automotor, com exceção da motocicleta, deverá estar 
provido de freios que poSsam ser facilmente acionados pelo con
dutor, desde seu assentamento. Tais freios devem poder efetuar as 
três seguintes funções de frenagem: 

a) freio de serviço, que permita diminuir a marcha do veículo 
e pará-lo de modc;> seguro, rápido e cfTcaz, quaisquer que sejam as 
condições de carga e o declive ou aclive da pista p01:. onde circule; 

b) freio de estacionamento, que permita manter imóvel o veí
culo, quaisq'uer que sejam as condições de carg~, uurn declive ou acli
ve de 16%, ficando as superfícies ativas do freio em posição de frear 
mediante um dispositivo de ação pufarriente mecânica; 

c) freio de segurança, que permita diminuir a marCha do veí
culo e pará-lo, quaisquer que sejain as condições de carga~ dentro de 
uma distância razoável, inclusive no. caso em que falhe o freio de 
serviço. 

6. ·.Sem Prejuízo do disposto no parágrafo 5 do presente Ane·· 
xo, os dispositivos QUe assegurem as três funções de freio (freio d:! 
serviço, freio d.e seg,Jfança e freio de estacionamento) poderão rer 
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partes comuns; as combinações dos controles se permitirão uni
camente no caso de existirem, pelo menos, dois controles distintos. 

7. O freio de serviço deverá aluar sóbre todas as rodas do veí
culo; não..,obstante, nos veículos que tenham mais de dois eixos, as ro
das de um deles poderão não possuir freios. 

8. O freio de segurança deverá poder atuar pelo menos sobre 
uma roda de cada lado do plano longitudinal médio do veículo: a 
mesma disposição se aplicará ao freio de estacionamento. 

9. O freio de serviço e o freio de estacionamento deverão atuar 
sobre superficies de fricção unidas às rodas de modo permanente, 

. por meio de peças suficientemente sólidas. 
10. Nenhuma superficie de fricção poderá ficar desacoplada 

das rodas. Contudo, tal desacoplamento se admitirá para certas 
superficies de fricção, sob a condição de que: 

a) seja apenas momentâneo, por exemplo, durante uma mu
dança de marchas; 

b) não for possível sem a ação do condutor, quando se trata 
de freiO de estacionamento; e 

c) continue sendo possível exercer a ação de freio com a efi
cácia prescrita, de acordo com as disposições do' parágrafo 5 do pre
sente Anexo, quando se trata de freio de serviço ou de freio de se
gurança. 
B. Freio dos reboques 

11. Sem prejuízo do disposto na alínea c do parágrafo 17 do 
presente Anexo, todo reboque, com exceção dos reboques ligieros, 
deverão estar providos dos freios seguintes: 

a) um freio de serviço que permita diminuir a marcha do vei
culo e pará-lo de modo seguro, rápido e eficaz, quaisquer que sejam 
as condições de carga e o declive ou aclive da pista por onde circule. 

b) um freio de estacionameqto que permita manter o veiculo 
imóvel quaisquer que sejam as condições de carga num declive pu 
acliye de 16%, ficando as superficies ativas do freio em posição de 
frear mediante um dispositivo de ação puramente mecânica. Não se 
aplicará a presente disposição dos reboques que não possam ser 
desengatados ·do veiculo tr~tor, sem ajuda de ferramentas, sempre 
que o conjunto de veículos cumpra as condições relativas ao freio de 
estacionamento. 

12. Os dispositivos que assegurem as duas funções de freio (ser
viço e estacionamento) poderão ler partes comuns. 

13. O freio de serviço deverá atuar sobre todas as rodas do 
reboque. 

14. O freio de serviço deverá poder ser acionado pelo controle 
de freio de serviço do veículo trator não obstan.~, se o peso máximo 
autorizado do reboque não exceder de 3.500 kg (7.700 libras), o freio 
poderá ser tal que possa ser aplicado simplesmente, durante a mar
cha, pela aproximação do reboque ao veiculo trator (freio por 

'inércia). 
15. O freio de serviço e o freio de estacionamento deverão 

atuar sobre superfícies de fricção unidas às rodas de modo per
manente por meio de peças suficientemente sólidas. 

16. Os dispositivos de freio deverão ser tais que o reboque se de
tenha automaticamente em·caso de ruptura do dispositivo -de acopla
mento durante a marcha. Contudo, estas disposições não se aplica
rão aos reboques de um só eixo ou de dois eixos que distem um do 
outro menos de lm (40 polegadas) com a condição dé que seu peso 
máximo autorizado não excede de 1.500 kg (3.300 libras) e, com 
exceção dos semi-reboques, e de que sejam providos além do 
dispositivo de acoplamento, do engate secuhdârio previsto no 
parágrafo 58 do presente anexo. 

C. Freios dos conjuntos de veículos 

17. Além das disposições das partes A e B do presente capítulo 
relativas aos veículos em separado (automotores e reboques), serão 
aplicadas aos conjunte& formados por ·tais veículos as seguintes 
normas: 

a) os dispositivos de freio de cada um dos veículos que formam 
o conjunto deverão ser coll}patíveis entre si; 

b) a ação do freio de serviço, convenientemente sincronizada, se 
distribuirá de forma adequada entre os veículos acoplad.os; 

c) o peso máximo autorizado de um reboque não provido de 
freio de serviço não poderá ser maior do que a metade da soma da 
tara do veiculo trator e do peso do condutor. 

D. Freios das Motocicletas 

18. a) As moticicletas deverão estar providas de dois dispositi
vos de fteio, um dos quais deverá aluar, pelo menos, sobre a roda ou 
as rodas dianteiras; se um slde-car for acop)ado à motocicleta, não 
será obrigado a ter freio na roda do side-car. Estes dispositivos do 
freio deverão permitir diminuir a marcha da motocicleta e pará-la de 
modo seguro, rápido e eficaz, quaisquer que sejam as condições de 
carga e o declive ou aclive' da via que circule. 

b) Além dos dispositivos previstos na alinea a do presente 
parágrafo as moticicletas que tenham três rodas simétricas com rela
ção ao plano longitudinal médio do veículo, deverão estar providas 
de um freio de estacionamento· que reúna condições especificadas na 
alinea b do parágrafo 5 do presente anexo. 

CAPITULO II 

Luzes e dispositivos refietores 

19. Para os efeitos do presente capítulo: 
por luz alta (ou luz de estrada) entende-se a luz do veículo des

tinada a iluminar a via até uma grande distância diante do veículo; 
por luz baixa (luz de cruzamento) entende-se a luz do veículo 

destinada a iluminar a via diante do ·veículo sem ocasionar ofusca
mento ou incômodos injustificáveis aos condutores e outros usuários 
da via que venha em· sentido contrário; 

por luz de poslçio dianteira entende-se a luz do veiculo destinada 
a indicar a presença e a largura do veiculo visto de frente; 

por luz de poslçio traseira entende-se a luz do veiculo destinada 
a indicar a presença e a largura do veiculo visto por trás; 

por luz de freio entende-se a luz do veículo destinada a indicar 
aos demais usuários da via, que se encontrem atrâs do veículo, que o 
condutor está aplicando o freio de serviço. 

por luz de neblina entende-se a luz do veleulo destinada a aumen
tar a iluminação da via em caso de neblina, neve, chuva forte, ou nu
vens de pó; 

por luz cie marcha-à-ré entende-se. a luz do veiculo destinada ·a 
iluminar a via atrãs do veículo e advertir aos demais usuários da via 
que o veiculo está efetuando, ou a ponto de efetuar uma manobra de 
marcha·-à-ré; 

por luz Indicadora de dlreçio entende-se a luz do veiculo destina
da a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem propósi
to de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. 

por disJIO!Iltlvo refietor entende-se o dispositivo "destinado a indi
car a presença de um veiculo pelb reflexo da luz emanada de uma 
fonte iluminadora alheia ao citado veículo, quando o observador se 
encontre perto da mesma fonte iluminadora; 

por superffcle Iluminadora entende-se, no que respeita às luzes, a 
superfície visível desde a qual se emite a luz e, .no-que diz respeito aos 
dispositivos refletores, a superficie visível desde a qual se reflete a luz. 

20. As cores das lâmpadas mencionadas no presente capitulo 
deverão, na medida do possfvel, ajustar-se às definições (Jue 

1

figuram 
no apêndice do presente anexo. 

21. Todo automotor, com exceção da motocicleta capaz de 
atingir no plano uma velocidade superior a 40 km (25 milhas) por 
hora, deverá estar provido de, pelo menos, um número par de luzes 
altas brancas ou de cor amarelo seletivo fixadas na parte dianteira e 
que possam iluminar cqm eficácia-a vi~ de noite e com tempo claro, 
até uma distância de, no mínimo, 100 m (325 pés) à frente dÓ veículo. 

As bordas exteriores da superfície iluminadora das luzes altas 
(ou da estrada) não poderão estar, em nenhum cr.so, mais próximas 
das bordas externas do veículo do que as bordas externas das superfi
cies iluminadoras das luzes baixas (ou de cruzamento). 
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22. Todo automotor, com exc~ção das motocicletas, capazes de 
atingir no plano uma velocidade superior a 10 km (6 milhas) por ho
ra deverâ estar provida de duas luzes baixas, brancas, ou de cor 
amarelo seletivo, fixadas na parte dianteira e que possam iluminar 
com eficâcia a via de noite e com tempo claro, até uma distância de 
pelo menos 40 rn (130) pés à frente do veiculo. A cada lado, o pÓnto 
da superfície iluminadora mais distanciado do plano longitudinal 
médio do veículo, não deverá achar-se a ·mais de 0,40 rn (16 polega
das) da borda externa do veículo. Um automotor não estará provido 
de mais de duas luzes baixas, que deverão estar reguladas de forma 
que se ajustem à definição do parágrafo 19 do "presente anexo. 

:b. Todo automotor, coin exceção das motocicletas de duas ro
das sem slde-car, estará provido de duas luzes de posição brancas, fi
xadas na parte dianteira; contudo, o amarelo seletivo pod,erâ ser utili
zado para as luzes de posição dianteiras, incorporada~ nas luzes altas 
ou luzes baixas que emitam raios de luz amarelo scletivo. Estas luzc;s 
de ·posição dianteiras, quando forem as únicas luzes acesas na parte 
dianteira 'do veiculo, deverão ser visíveis, de noite e com o tempo 
claro, desde uma distância de pelo menos 300 rn (1.000 pés) sem ofus
car ou causar incômodos injustificáveis aos demais usuários da via. 
A cada lado, o ponto da superficie iluminadora mais distanciado do 
plano longitudinal médio do veículo não deverâ encontrar-se a mais 
de 0;40 m (16 polegadas) das bordas externas do veículo. 

24. a) Todo automotor, com exceção das motocicletas de d'uas 
rodas sem olde-car,' estará provido em sua parte traseira de um nú
mero par de luzes vermelhas, de posição, visiveis; de noite e com tem
po claro, a urna distância minima de 300 m (I.QOO pés) sem ofuscar 
nem causar incômodos aos demais usuário1 da via. A cada lado, o 
ponto da superficie iluminadora mais distanciado do plano longitu: 
dinal médio do veículo não se encontrará a mais de 0,40 m (16 po
lega,das) da~ bordas externas do v~ículo, 

b) todo reboque deverâ estar munido, em sua parte traseira, de 
um número par de luzes de posição vermelhas visíveis, de noite c com 
tempo claro, a uma distância mínima de 300m (1.000 pés) sem ofus
car ou causar inconvenientes injustificáveis aos demais usuâriiJS é:ta 
via: A cada lado, o ponto de superffcie iluminadora mais distanciado 
do plano longitudinal médio do veículo não se encontrará a mais de 
0,40 m (16 polegadas) das borpas externas do reboque. Não obstan
te, os reboques cuja largura total não exceda de 0,80 m (32 
polegadas) poderão estar providos apenas de uma dessas luzes, sem
pre que estejam engatados a uma motocicleta. de duas rodas sem slde
car. 

25. Todo automotor ou reboque, que na parte traseira levar um 
número de matricula, estará provido de um dispositivo de ilu, 
minação desse número de modo que este, quando iluminado pelo dis
positivo, seja-legivel, de noite e em condições· normais, estando ovei
culo pàrado a uma distância mínima de 20 m (65 pés) atrás do 
veículo. Não obstante, toda Parte Contratante poderá reduzir esta 
distância mínima de legibilidade de noite, na 01esma proporção e 
com referência aos mesmo~ vefculos para os quais se haja reduzido a 
distância mínima de legibilidade de dia pela aplicação do parágrafo 2 
do anexo da_ presente Convenção. 

26. Em todo automotor, incluídas as motocicletas, e em todo 
conjunto constituído por um veiculo automotor e um ou vários re
boques, as conexões elétricas deverão estar dispostas de modo que as 
luzes altas, as .luzes baixas, as luzes de neblina, as luzes de posição 
ilianteiras do automotor e o dispositivo de iluminação mencionado 
no parágrafo 25 do presente anexo hão possam acender-se a menos 
que se acendam as luzes traseiras de posição do extremo posterior do 
veiculo ou conjunto de veículos. 

Contudo, esta disposição não~se aplicarâ às luzes altas ou bai
xas, quando estas forem utilizadas para a produção de sinid ótico 
mencionado no parágrafo 5 do artigo 33 da presente Convenção. 
Além do mais, as conexões elétricas estarão dispostas de modo que 

as luzes de posição dianteiras do automotor estejam sempre acesas 
quando também estiverem as luzes altas, as luzes baixas ou as luzes 
de neblina. 

27. Todo automotor, com exceção das motocicletas de duas ro.;. 
das sem slde--car, estarâ provido de, pelo menos, dois dispositivos re~ 
fletores vermelhos de forma não triangular fixados na parte trase1ra. 
A cada lado, o ponto da superfície iluminadora mais distante do pla
nq longitudinal médio do vefculo não deverá encontrar-se a mais de 
0,40 m (16 polegadas) da borda externa do veículo: Os dispositivos 
refletores deverão ser visíveis, a noite c com tempo claro, para o con~ 
dutor de um veiculo desde a distância mínima de 150 m'(550 pés) 
quando iluminados pela luz alta do citado veículo. 

28. Todo reboque estarã provido de, pelo. menos, dois dis
positivos refletores vermelhos, situados na parte traseira. Estes dis· 
positivos terão a forma de um triângulo equilátero com vértice di ri~ 
gido para cima e um dos lados horizontal, e cujos lados tenham 0,15 
m (6 polegadas), como minimo, e 0,20 m (8 polegada~) como mã
xi~o; no inter\or do triângulo não havérâ nenhuma luz de si
nalização. Estes dispositivos refletores cumprirão as condições de 
visibilidade fixadas no prarágrafo 27 do presente anexo. De cada la
do o ponto da superffcie iluminadora mais distante do plano longitu
dinal médio do reboque não deverã encontrar-se com mais de 0,40 rn 
(16 polegadas) das bordas externas do reboque. Não obstante, os re
boques cuja largura total não exceda de 0,80 m (32 polegadas) po
derão estar providos de apenas um dispositivo refletor, se estiverem 
engatados a uma motocicleta de duas rodas sem slde-car. 

29. Todo reboque estarã provido em sua parte dianteira de dois 
dispositivos refletores de cor branca, de forma não triangular; estes 
dispositivos reunirão as condições de posição e de visibilidade 
fixadas no parãgrafo 27 do presente anexo. 

30, Um reboque estará provido, em sua parte dianteira, de duas 
luzes de posição de cor branca quando sua largura exceder de I ,60 m 
(5 pés e 4 polegadas). Essas luzes de "posição dianteiras deverão estar 
situadas o mais próximo possível das bordas externas do reboque e, 
em qualquer caso, de tal maneira que o ponto das superfícies ilumina
doras mais distantes do plano longitudinal médio, do reboque este
jam, no mãximo, a O, 15m (6 polegadas) das bordas externas. 

31. Com exceção das motocicletas de duas rodas com o.u sem 
olde-car, todo. automotor capaz de atingir no plano uma velocidade 
superior a 25 km (15 milhas) por hora deverã estar provido, na parte 
posterior; de duas luzes de freio, de cor vermelha, cuja intensidade se
ja consideravelmente superior às das luzes de posição traseiras. A 
mesma disposição serã aplicada a todo reboque colocado ao final de 
um conjunto de veículos~ não obstante, a luz de freio n:io será obri .. 
gatória nos peqt!enos reboques cujas dimensões sejam tais que não 
impeçam que sejam vistas as luzes de freio do veículo tratar. 

32. Com ressalva da possibilidade de que as Partes Con
tratantes que, de conformidade com o disposto no parágrafo 2 do ar
tigo 54 da Copvenção, hajam feito urna declaração assimilando os 
ciclomotores às motocicletas, poderão dispensar os ciclomotores de 
todas ou de parte das obrigações, a seguir mencionadas: 

a) toda motocicleta de duas rodas corn ou sem side-car, estará 
provida de uma luz baiza que satisfaça as condições de cor e visibili
dade fixadas no parâgrafo 22 do presenie anexo; 

b) toda motocicleta de duas rodas com ou sem Side-car,.Capa7 
de exceder, no plano, uma velocidade de 40 km (25 milhas) por hora 
estarâ pro,vida de, além de uma luz b.aixa, de pelo menos uma luL alta 
que satisfaça as condições de cor e visibilidade fixadas no parágr"fo 
21 do presente Anexo. Se uma motocicleta estiver provida de in~is de 
uma luz alta, estas luzes guardarão entre si a distância mais cürt:1 
pos:i:ivel; 

,c) uma motocicleta de duas 'rodas com ou st. .. m side-car, não 
levará mais de uma luz baixa, nem mais de duas luzes altas .. 
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33. Toda mo~ocicleta de duas rodas sem side-car poderá estar 
provida em sua parte dianteira, de uma ou duas luzes de posição que 
satisfaçam as condições de cor e de visibilidade fixadas no parágrafo 
23 do presente anexo. Se esta motocicleta levar duas luzes de posição 
dianteir;;ts, estas estarão o mais próximo possível uma da outra. Uma 

. motocicleta de duas rodas sem side-car não deverá levar mais de duas 
luzes de posição dianteiras. 

34. Toda motocicleta de duas rodas sem side-car deverá estaF 
providã, em sua parte traseira, de uma luz de posição que satisfaça as 
condições de cor e visibilidade fixadas na alínea a do parágrafo 24 do 
presente anexo. 

35. Toda motocicleta de duas rodas sem side-car deverá estar 
provida,, em sua parte traseira, de um dispositivo refletor que sa
tisfaça as condições de cor e de visibilidade fixadas no parágrafo 27 
do presente anexo. 

36. Com ressalva de que as Partes Contratantes que, de confor
midade com o parágrafo 2 do artigo 54 da presente Convenção, 
hajam feito· de uma declaração assimilando os ciclomotores às mo
tocicletas, possam dispensar destas obrigações os- ciclomotores de 
duas rodas com ou sem side-car toda motocicleta de duas rodas com 
ou sem side-car deverá estar provida de uma luz de freio que satisfaça 
as condições fixadas no parágrafo 31 do presente anexo. 

37. Sem· prejuízo das disposições relativas às luzes e disposi
tivos exigidos para as motocicletas de duas ·rodas sem side ocar todo 
side-car engatado a uma motocicleta de duas rodas, deverá estàr pro
vido, na parte dianteira, de uma luz de posição que satisfaça as condi
ções de cor e de visibilidade fixadas no parágrafb 23 do presente 
anexo, e, em sua parte traseira, de uma luz de posição que satisfaça 
as condições de cor e de visibilidade fixadas na alínea a do pa~ágrafo 
24 do presente artigo, bem como de um dispositivo relletor que 
satisfaça as condições de ~or e visibilid~de fixadas no parágrafo 27 
do presente anexo. As conexões elétricas deverão estar dispostas de 
modo que a luz de posição dianteira e a luz de posiÇão traseira do 
side-car se acendam ao mesmo tempo que a luz de posição traseira da 
motocicleta. Em qualque.r caso, o· side-car não estará provido de 
luzes altas nem de luzes baixas. 

38_ Os automotores de três rodas siml:tricas com relação ao 
pi~ no longitudinal ·médio do veículo, assimilados às motocicletas 
conforme o artigo I, alínea J:t da Convenção, e'Starão providos dos _ 
dispositivos prescritos nos parágrafos 21, 22, 23, 24 (a), 27 e 31 do 
preseilte anexo. Não obstante, quando a largura desses veículos não 
exceder de 1,30 m (4 pés e 3 polegadas), uma só luz alta e uma só luz 
baixa serão suficientes. As disposições relativas à distância da super
fície iluminadora etn relação com as bordas externas do veículo não 
.:;erão aplicáveis neste caso. 

39. Todo veículo automotor, com. exceção daqueles cujo 
oondutor possa indicar com o braço as mudanças de direção em for
ma visível, de qualquer ângulo, aos demais usuários da via, deverá 
estar próvido de luzes indicadoras de direção de cor amarela, fixas e 
intermitentes, colocadas por p3res n~ 'veículo e visível, de dia e de 
noite, pelos usuários . da via aos quais interesse o-- movimento do 
veículo. As luzes intermitentes deverão ter uma freqUência de 90 
cintilações por minuto, com uma tolerância de mais ou menos 30. 

40. Quando um veículo automotor ,que não for uma motoci
cleta de duas roqas, com ou sem side-car, estiver provido de luzes de 
neblina~ estas deverão ser brancas .ou de cor amarelo seletivo, de
verão ser duas e deverão estar colocadas de modo que nenhum ponto 
de sua sUperfície iluminadora se encontra acima do ponto mais alto 
dà SÚperficie iluminadora das luzes baixas, e que, de cada lado, o 
ponto da superfície iluminadora mais distante do plano longitudinal 
médio do veículo nãó se encontre a mais de 0,40 m (16 polegadas) 
das bordas externas do veículo. 

41. Ne~huma luz de marcha à ré deverá ofuscar ou incomodar 
outros usuârios da v.ia pública. Qutndo um veículo aittomotor esti
ver provido de uma h.~z desta ~atureza, esta deverá ser de cor branca, 
amarelo, ou· amarelo seletivo, o comando de ligação dessa ·luz deverá 

ser de tal maneira que a luz não se possa acender, senão quando o dis
positivo de marcha à ré estiver engatado. 

42. Nenhuma luz, com exceção das luzes _indicadoras de dire
ção instalada em um veículo automotor o'u em um reboque, deverá' 
ser intermitente, salvo as que se usem de conformidade com a legis
lação nacional das Partes Contrataates para assinalar os veículos ou 
conjunto de veículos que não estejam obrigados a respeitar as regras 
gerais de trânsito ou cuja presença na via imponha precauções 
especiais aos demais usuários, especialmente os veículos p,rioritários, 
os comboios, os veículos de dimensões excepcionais e os veículos ou 
máquinas de construção ou de conservação das vias públicas. Não 
obstante, as Partes Contratantes poderão autorizar ou dispor que al
gumas luzes de cor diferente do vermelho sejam acesas em sua totalic 
dade ou em parte, em forma interiJlitente para indicar perigo 
particular que momentaneamente o veículo possa constituir. 

43. Para a aplicação dos dispositivos do presente anexo: 
a) toda combinação de duas ou mais luze•. idênticas ou n·ão, 

mas que tenham a mesma função e a mesma cor, s'e considerará com 
uma só luz, quando as projeções das superfícies iluminadoras sobre 
um ·plano vertical perpendicular ao plano longitudinal médio do 
veículo ocuparem pelo menos 50% da superfície do menor retângulo 
circunscrito às projeções das referidas superfícies iluminadoras; 

b) uma só superfície iluminadora, que tenha forma de faixa, 
será considerada corria duas, ou como uPn número par de luzes, sem
pre que estiver situada Simetricainerite cóm -relação ao plano longi
tudinal médio do veículo e que se estenda pelo menos até uma distân
cia de 0,40 m (16 polegadas) da borda exterior do veículo e que tenha 
comprimento mínimo de 0,80 m (32 polegadas). A iluminação da ci
tada superfície deverâ ser assegur'ada por, pelo menos duas fontes 
luminosas situadas o mais próximo possível de suas bofdas extremas. 
A superfície iluminadora poderá consistir de certos número de 
elementos dispostos de modo que as projeções de superfície ilumina
do~as dos djstintos elementos sobre um plano vertical perpendicular 
ao plano longitudinal médio do veículo ocupem pelo menos 50% da 
superfície do ·menor retângulo circunscrito às projeções das citadas 
superfícies iluminadoras dos elementos. 

44. Em um só veiculo, as luzes que tenham a mesma função e 
estejam orientadas na mesma direção, deverão ser d'J mesma cor. As 
luzes e os dispositivos refletores cujo número seja par, deverão estar 
situados simetricamente Com relação ao plano longitudinal médio do 
veículo, exceto nos veículos cuja forma externa seja assimétrica. As 
luzes de cada par deverão ter basicamente a mesma intensidade. 

45. Poder-se-á agrupar ou incorporar em um mesmo disposi
tivo luzes de naturçza diferente e, obedecendo ao disposto em outros 
parágrafos dO presente capitulo, luzes e dispositivos refletores, sem
pre que cada uma dessas luzes e desses dispositivos relletores se 
ajustein às disposições pertinentes do presente-anexo, 

Mecanismo de direçilo 

CAPITULO IIi 
Outras disposições 

46. Todo veículo automotor deverá estar provido de um me
canismo de direção resistente que permita 'ao condutor mudar a dire
ção de seu veículo com facilidade, rapidez e segurança. 

Espelho retrovisor 

47. Todo veículo automotor, com exceção das motocicletas de 
duas rodas cóm ou sem slde-car, deverá estar provido de um ou 
vãrios espelhos ·retroVisores; o número, dimensões e disposições 
desses espelhos retrovisores deverão ser tais que permitam ver a 
circulação atrâs de seu'veículo. 

Sinais acústicos 

48. Todo veículo automotor deverá estar proviuo de, pelo me
nos, um aparato para produzir sinais acústicos de suficiente inten
sidade. o som emitido pelo aparato deverá ser contínuo, uniforme e 
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não ·e"stridente. Os veículos prioritãrios e os veícUlos de serviço pú
blico para o transporte de pessoas poderão levar aparatos suplemen
tares para produzir sinais acústicos; não sujeitos a estas exigências. 

Limpador de pára-brisa 

49. Todo veículo automotor que tenha pára-brisas de dimen
sões e forma tais que o condutor não possa ver normalmente a via 
adiante, estando em seu assento, a não ser através dos elementos 
transparentes dos pãra-brisas,deverá estar provido de, pelo menos, 
um limpador de pára-brisa eficaz e resistente, colocado em posição 
adequada, cujo funcionamento não requeira a intervenção constante 
do condutor. 

Lavador do pára-brisa 

·50. Todo veículo automotor que estiver provido de pelo me
nos um limpador de pára-brisa deverá levar igualmente um lavador 
de pára-brisa. 

Pára-brisas e vidros 

51. Em todo automotor e reboque: 
a) as substâncias transparentes que constituam elementos de 

parede exterior do veículo, incluído o pára-brisa, ou de parede 
interior de separação, deverão ser tais que, em caso de ruptura, o 
perigo de lesões' corporais fique reduzido ao míni"mo possível. 

b) os vidros do pára-brisa deverão ser feitos de uma substância 
cuja transparência não se altere e deverão ser fabricados de tal ma
neira que não deformem sensivelmente os objetos viStos através deles 
e que. em caso de ruptura, o condutor possa continuar vendo a via 
com suficiente clareza. 

Dispositivos de marcha-à-ré 

52. Todo veículo automotor deverá estar provido de um dispo
sitivo de marcha-à-ré manobrável desde o lugar que ocupe o condu
tor. Não obstante, este dispositivo só .será obrigatório para ·as mo
tocicletaS e para os automotores 'de três Fodas simétricas, ~om re
lação ao plano longitudinal médio do veículo, se seu peso máximo 
autorizado exceder de 400 kg (900 libras). -

SUenclador 

53. T ado motor térmico de propulsão de um veículo automo
tor. deverá estar provido de um efic,az dispositivo silenciador do esCa
pe: este dispositivo deverá ser tal, que não possa ser desconectado pe
lo condutor, desde seu assento. 

Pneumáticos 

54. As rodas de todos os veículos automotores e de seus rebo
ques deverão estai" providas de pneumãticos e o estado dos mesmos 
deverá ser tal que a segurança fique garantida, incluída a aderência, 
mesmo sobre paVimentação molhada~ Não obstante, a presente 
disposição não poderá impedir que as Partes 'Contratantes autorizem 
a utilização de dispositivos que apresentem· resultados pelo menos 
equivalentes aos obtidos com os pneumáticos. 

Velocímetro 

55. Todo veículo automotor capaz de desenvolver no plano 
uma velocidade superior a 40 km (25 milhas) por hora, deverá estar 
provido de um velocímetro.,. Não obstante, qualquer Parte Con
tratante poderá dispensar dessa obrigaçãO a certas categorias de 
motocicletas e Outros veículos leves. 

Dispositivos de sinalização a ~ordo dos veículos autcmotores 

56. O dispositivo a que se refere o parágrafo 5 do artigo 23 e o 
parãgrafo 6 do anexo I da presente Convenção, consistirá: 

a).de uma placa em forma de triângulo equilátero de 0,40 m (16 
polegádas) de lado, como medidas mínimas, com bordas vermelhas 
de 0,05 m (2 polegadas) do largura, pelo menos, e fundo vazado ou. 
de cor cJara; as bordas vermelhas deverão estar· iluminadas por 

transparência ou estar providas de uma faixa refletora; a placa 
deverá ser tal que possa colocar-s:: em posição vertical estãvel; 

b) de qu~lquer outro dispositivo de igual ~ficácia, previsto pela 
legislação do Estado onde o veículo for matriculado. 

Dispositivo contra roubo 

57. Todo veículo automotor deverá estar provido de urh dis
posítivo contta: rOUbo que permita, a partir do momento em que se 
deixa estaciorlado o veículo, bloquear ou impedir o funcionamento 
de uma parte essencial do próprio veículo. 

Dispositivo de engate dos reboques ligeiros 

58. Com exceção dos semi-reboques, os reboques que não fo
rem providos de freio automáti\;o, aque se refere o parágrafo 16 do 
presente anexo, deverão estar providos, .além de um dispositivo de 
acoplamento, de um engate auxiliar (corrente, cabo, etc.) que, em ca
so de ruptura daquele limite o deslocamento lateral do reboque, e 
possa impedir a barra de engate de tocar o solo. 

Disposições gerais 

59. a) Na medida do possível, as partes mecânicas e a equi
pagem do veículo automotor não deVetão oferecer riscos de incêndio 
ou de explosão tão pouco deverão produzir gases nocivos, fumaças 
negras, odores nem ruídos excessivos. 

b) Na medida do possível, o dispositivo de ignição de alta tensão 
de um veículo automotor não deverã causar grandes incômodos pela 
emissão excessiva de rãdio interferênci~. 

c) Todo veículo automotor deverll ser construido de tal maneira 
que, para a frente, para a. direita e para a esquerda, o campo de 
visibilidade do condutor seja suficiente para que possa dirigir com se
gurança. 

d) Na medida do possível, os automotores e os reboques 
deverão estar construídos e equipados de maneira que se reduza, pa .. 
ra seus ocupantes e para os demais usuários da via, o perigo em caso 
de a'cidente. Em particular, não deverá ter,,nem no interior nem no 
exterior, nenhum adorno ou outro objeto com arestas ou saliências 
desnecessãrias, que possa constituir perigo para os ocupantes e para 
os demais usuários da via. 

CAPiTULO IV 

Exceções 

60. No plano nacional toda Parte Contratantes poderá não apli
car as disp·osições do presente anexo em referência: 

a) aos automotores e aos reboques que por construção não 
possam· desenvolver no plano uma velocidade superior a 25 km ( 15 
milhas) por hora ou para aqueles aos quais a legislação n·acional li
mite a velocidade a 25 km por hora; 

b) aos veículos de inválidos, isto é, "Os pequenos automotores 
especialmente projetados e construídos - e não apenas adaptados 
para o uso de pessoas que padeçam de algum defeito ou incapacida
de física e que só são normalmente utilizados por essas pessoas; 

c) aos veiculas destinados a experiência, que tenham por objeto 
acompanhar os progressos técnicos e aumentar a segurança; 

d) aos veículos de forma e tipo peculiares, ou que sc<iam utiliza
dos para fins especiais em condições particula'res. 

61. Além do mais, toda Parte Contratante poderá, não aplicar 
as disposições do presente anexo aos veículos que matricule e possam 
transitar em Circulação internacional: 

a) autorizando a cor amarelo·ân:tbar para as luzes de posição a 
que se referem os parágrafos 23 e 30 do presente anexo e para os 
dispo~itivos refietores mencionados no parágrafo 29 do presente 
aneXo; 
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b) autorizando a cor vermelha para as luzes indicadoras de di
reção, mencionadas no parãgrafo 39 do presente anexo, sit~adas na 
parte traseira do veículo; 

c) autorizando a cor vermelha para as lu.zes, mencionadas ,na úl~ 
ti ma frase do parágrafo 42 do presente anexo, situadas na p'arte tra~ 
seira do veículo: 

d) no que se refere à posição das luzes, nos veículos de uso 
.especíaHzado cuja forma exterior não petmita aplicar as presentes 
disposições, sem recorrer·a sistemas de fixação que possam ser facilw 
(llente danificados ou arTancadOS;-

e) autorizando o emprego de um nUmero impar, superior a dois, 
de luzes altas, nos autpmotores que matricule; e 

f) para_ qs reboques que sj.rvam para o transporte de coisas cujo 
comprimento• qceda do espaço destinado às cargas (troncos de âr
vorcs, tubos, etç.) e que; em m:archa, não estejam engatados -ao veí
culo trator mas somente unidos a ele pela carga. 

CAPITULO V 

Disposições Transitório 

62. Os veículos automotores matriculados pela primeira vez e 
os reboques postos ~m circulação no território de uma Parte Contra
tante, antes da entrega em vigor da presente Convenção, ou dentro 
dos dois anos seguintes à entrada em vigor, não estarão submetidos 
às disposições do presente anexai sempre que satisftzerem os 
requisitos das partes I, II e III do anexo 6 da Convenção de 1949, 
sobre a circulação rodoviária. 

API:NDICE 

DEFINIÇAO DOS FILTROS DE COR PARA OBTENÇAO 
DAS CORES MENCIONADAS NO PRESENTE ANEXO 

(COORDENADAS· TRICROMATICAS) 

Vl'Rl·U:LHO 

BR..\NCO 

AMA~LO (2) 

1\MAIU:!..O {3) 
SELE'l'IVO 

:li1nil:.e com a!llarelo 

lirn'.t:.e com púrpura (1) 

llmil:.~ Ç9nl azul 

limite com amarelo 
li mi te com verde 
li mi te ~m verde 

li mi to. com púrpur8. 

limite com vermelho 

lirni te com anil!-rclo (1') 

~limite com. vermelho (l) 

limite com branco. (l) 

limite com vermelho (l) 

limite· com verde (l) 

1 y s ·o,335 

:;::o,ooB 

1 X== ~,310 

~·,.~o,soo, 

t Y '5: 0,150 .+ 0,610 X 

: y ~ ~ •. 440 
t y~ 0,050 + 0,750 X. 

I Y ::· 0,382 

; 'l::: 0,492 

Y,? 0,398 

:r:'!:' 0,007 

I Y ~ -0,138 + 0,580 X 

Y 'S 1,29 X- 0,100 

limite com branco {1) 1 Y?- x + 0,966, 

limite com valor espectral {1): Y ~.- x + 0,9_,2 

Para comprova:-r as caracter!sticas colorimétricas destes filtros d.eve-•o 

empregar uma fonte de luz branca com uma temperatura ele 28549 J:: (corre.!. 

pendente ao iluminador A di! Comissão 'Internacional de r'iu;aiiJaçio (C'IE) • 

ANEX06 

HABILITAÇÃO NACIONAL PARA DIRIGIR 

1. O documento nacional de habilitação para dirigir scrâ 
constituído de uma folha de f9rmato A7 (74 x 105 mm- 2,91 x 4,13 
polegadas) ou por uma folha de formato duplo (148 x 105 mm -
5,82 x 4,13 polegadas) ou trlplice (222 x·l05 mm- 8,78 x 4,1'3 pole
gadas) que possa ajustar-se ao formato A 7. Serâ de cor rosa. 

2. O documento de habilitação deverâ estar imprCHO no idio
ma ou idiomas prescritos pela autoridade que o expeça, ou que 
autorize sua expedição; não obstante, levará em francês o titulo 
"Permis de conduire", acompanhado ou não do título em outros 
idiomas. 

3. As indicações que apareçam no documento de habitação, 
manuscritas ou mecanografadas, figurarão em caracteres latinos ou 
em .cursiva chamada inglesa, unicamente, ou aparecerão repetidas 
dessa maneira. 

4. Duas das pâginas do documento de habilitação se ajustarão 
às páginas modelos n<>s 1 e 2 que figuram mais adiante. Com a con
dição de que não se modifique a definição das categorias A, B, C, D e 
E, tendo em mente o parágrafo 4 do artigo 41 da presente Con
vençãq, nem suas letras de referência nem o essencial das menções 
relativas à identidade do titular do documento de habilitação, con
siderar-se-á atendida esta disposição mesmo que hajam. sido intro
duzidas, em comparação. com esse modelos, algumas modificações 
de detalhe: em especial, considerar-se-á que atendem às disposições 
do presente ·anexo os documentos de habilitação nacionais para 
dirigir, que se ajustem ao modelo do anexo 9 da Convenção sohre cir
culação rodoviária, feita em Genebra a 19 de setembro de 1949. 

S. · Corresponderá à legislação nacional determinar se a pAgina 
modelo n• 3 deve ou não formar parte do documento de habilitação e 
se este deve ou não conter indicações suplementares; caso haja um es
paço para anotar as mudanças de domicflio, estarâ situado na parte 
superior do verso da página 3 do documento de habilitação, salvo 
quando este se ajuste ao modelo do anexo 9 da Convenção de 1949. 

Para comprovar as caracterlsticas colorimétricas destes filtros 
deve-se empregar uma fonte de luz branca com uma temperatura de 
2854• K (correspondente ao iluminador A da Comissão Inte;na
cional de Iluminação (CIE). 

U) Nesta CMOS toram &dotados limites diferentes dos reeomend.&dos pela. cm 
porque a voltagem de allmentaçA.o nos terminam da6 IA.mpadaa de quC vA.o 
Pl'OYldaa u lu.zes varia eonaidera.velmente. 

(2) Apllca·sc à cor doa .toa,ts do autómotorea cha.mad8f normalmente antes de 
.. laranJa" ou ''amarelo-l~Ja". Correaponde a uma parte especU'1ca da. zona. 
do "amarelo" do tri&nculo de cores da OIE. 

(3) Apllci-vel somente U "luzes de cruzamento" e "luzes de eatre.da". No caso 
part1cular de luzes do nebJJ.n&. com~tdera..ae sa.twat6r1a. a. 8eletlvtda.d.e da 
cor quando o valor de pureza seja equivalente pelo menos a 0,820 e o 
l!mtte com o branco, y ~ - x 0,966. sendo ent.A.o y ~ - x 0,940 e y 
= O,.ffO. 

l ...... - •••• ; ......... , .......... .. 

:., .... ,.1, ........................ .. 
,,,, ... 1 t.1,.r.,.., .. ct .. uo ....... 

'·'"••.-..;o .......... ,, .. ,,,,.,,.,,,.,. 

':'"'-"""' .. _........ :·:"~~~ 
.................... (l.)1d.1Jpol.) 

J,h•••U•-,, ... ., ................. ..,.. 

t, •OH•• .~ 1 ....................... . 

c:..u-I••• .. !••L••-•••~••1• 
;.;u.oahlllliltao;õa 

Yo1CIII-n•"_..,.,_,,_.,, • .,....., 
~.';,;;:t;;•::.:.s:~:, .. lojoolto I""! 1.1 

YÕIU> o<Õ .... lo .... ~• «Õ .. 

... v 

.. , .......... ~ ............... . 
............... ........ ........ y 
t.po<•ll•a ... to. ........... . 

................. !/ 

.............. ........... v 

,!E I 

1) Noe modela. dobr6.vell em doia {ae dobrada. do maneira. que a pr1metra 
p&.s1na ela capa nA.o aoJa uma pigina modelo) o noa modelos dobrâvela em 
uaa. esta 1nc11caç&o poderâ t.tgurar na primeira pigina da. capa. 

2) lndlc&r-ae-á neue eapaço o nome ou lliBno diat!ntlvo do nltado, eomo define 
o anexo 3 · da. presente COnvençA.o. A nota. 1 ac1m& ae apllcari. também a 
Mt& lncHC&Çio. 

3) Poderio zcr 1nd1cadoe neue lupr os nomu do pat ou do ma.rldo. 

,, Senlo tor conheeld& a data do naacJmento, indtcar-I!G·f. a ldade BProxi
mad&. t. data de upedlçlo da carteira de habll1ta.çl.o. 

5) Deixe-se em branco, ae nl.o aouber o lugar de naac1mento. 

I) Na t&lta- de aaa1natura. 1mpresdo dlgtf,al do polegar. Pode-se omitir a MIJI
b&tura ou & 1mprcalo dtglt&l, bem. como o- eapaoo corre.spondente. 

'1) Esta indlcaçlo -~ 1a.eulta.tlv& nos documentoa que tenham uma p{Lglna. 
mod.elo 3. 
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8) Assinatura. e ou selo ou ttrnbre d& &utorldAde qu11 ft%Pt!C& o docUmento ou 
da a.ssoctaçA.o babtl1tada pa.m uped.t-lo. Noe modeloe dobráve18 em 4o1l 
(Be dobrados d" ma.netr& que a prlmelr& pigl.n& d& capa. nlo · pj& uma 
pi.g1na. modelo) ·e nos mOd.eloe dobri.vels em trêiJ. o Jelo ou :timbre poderi. 
ser eatampado na. primeira Pá.Bin& da. capa.. · · · · 

9) Selo ou timbre .da autoridade que cxpedtr o doeum.ento o, ., poalvel a 
d&ta. em que se estampar o a:elo ou timbre. l!'.ate .selo ou timbre a6 .e estaro.• 
pará na coluna direita. da pagina modelo 2 em trmte ·às ~~ dU 
categorias de niculo para. 011 quels válida a hablUtaçAo. As, mesmu 
dlspolliçOes L'le!'lo apllcâ.veia b tndicaç6es que tenha. dtl ser t~ na colun& 
a!reita da pãgtna. modelo 3 com re!erênc1&- ii renovaç&s ocmce'd!daL 

As Partes Contràtantes Podem, em lugar d.e estampar ·o ulo ou , o timbre 
da autoridade na coluna dJre1ta. do modelo 2, ln.scuver em um novo !tem S. 
ln titulado .. categorias", nô modelo pf.glna 1, a letra ou u letnt.s corres
pondentes à ca~esorta. ou ca~gortas para u quaia a babllitaçlo tenha. "t'&lld.e:z: 
e um a.ater18t1co pa.ra. cada categoria para a qual a babW.t&çlo' nAo tenha 
validez (por exemplo: "8. Ca.tesorta A, B, •••). 

10) =·~~!.Ir;acto P8J! outru categorlu de veiculoa: deflntdol pela , lesisl&-

11) Espaço reservado para u oblervaç6es COinPlementares que u autoridades 
competentes do Esta.do que expedirem o documento deseja.retn conalgnar nele. 

~~:!~~e;o~~~rãa~·~i~':'~~~::~raara 7t~~S: ~Ul~e:.r~~-:. :~ 
"sob a. CQndlçA.o de que o veiculo esteja. preparado para ser dtr1sld.o por 
uma. pessoa com uma perna amputada.."). No euo 1nd1C&do no aegundo 

~i!:':-:61a d~ ~o~ :cc:;~ ~o~. oblerv&ÇOea ad1c1ollliJa ~ de 

::eri-!=. págtnaa &tlntaa daa pislnu modeloa poderio ~ outra 

ANEXO 7 
' 

HABILITAÇAO INTERNACIONAL P,ARA DIRIGffi 

1. A carteira de habilitação será. um llvreto formato A 6 
(148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 polegadas). Sua capa será.· cinza, suas 
páginas Interiores serão brancas. 

2. O anverso e o reverso da primeira folha da capa ajustar
se-ão, respectivamente, às páginas modelos n.oa 1 e 2 abaixo; 
estarão lnlpressas no Idioma nacional, ou pelo menos em um Idioma 
nacional do Estado de expedição. No final das páginas Interiores 
haverá d1l!(s páginas justapostas, que se ajustarão ao modelo 3 
seguinte e estarão Impressas em francês. As páginas Interiores que 

precedem a estas duas páginas reproduzirão em vários Idiomas, 
entre eles obrigatoriamente o éspanhol, o Inglês e o russo, a pri
meira dessas duas páginas. 

3. As Indicações que apareçam no documento, manuscritas 
ou mecanografadas, serão em caracteres latinos ou em cursiva 
chamada inglesa. 

4. As Partes Contratantes que expedirem ou autorizarem a 
expedição das carteiras de habilitação lnternac!onals para dirigir, 
cuja capa esteja impressa em um idioma que nao seja espanhol, o 
francês, o inglês nem o russo, comunicarão ao ~eeretário-Geral 
das Nações Unidas a tradução nesse idioma do texto do modelo 3 
seguinte. 

PAGINA MODELO N.0 1 (anverso da 1.• folha da capa) 

....................................................... V· 

Circulação ·intc!rnacional do autornotore• 

l!AB"ILI'.l'AÇ1í0 Ul'l."t:.RNACIONAL PAPA DIRIGIR 

N9 •••••••••••• 

convcnç4o sobrlit c. e.:Lrculnçiio viiria de 8 da nov~rabro 

de 1968. 

Expedida por ......... - •••• • •• • ••••• .-••••••••••••••• 

Lpcal •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~-·····••••• 

Data •••• ••• •• ••••• ••• •· ••• ·• •'• ••• ••• 

NÜ!nero da habili t.açio nac::l.011oal. p11ra dir.:Lgotx:o ~ ~ ••••.•••••• 

.......... ,,v 

1) Nome do :sstt.do d& UJ)edlçlo e atgno d1at1ntlvo deste E5tado con!onne o 
detlnldo no anexo 3. 

:1:) A~ trfG -.noe depola d& pr1metra. data t:le expedlçll.o ou até a da.t& de :u-a: ~ ':!~or ~ =~te~onal de lla.bllltaçl,o p&:rà clirlg1r.· 118 

3) Auln&tun. da. autorldad.e ou uaocta.çlo que- e%pedlr o documento. 

f) Belo ou timbre da. autoridade ou U&OclaçA.o que expedir o documento. 

PAGWA MODELO N.O 2 (reverso da primeira folha da capM 

A presente cartc:tirn de h<~bilitaç5.o niio é viilid.J. pnra ci::--

c:utal:'·pelo territõrlo de •··········~······•••.o·•~····•••• .!/ 

t válido nos territórios dC tadas as demais Partes Contr!!_ 

tantcs. '-s categorias de v~!culos para os quais é vllida vão 

A p:~:escnte c;:u:tcira. de habilit<:~ç:iia não afcta Cl':\ nada 

abrigação do seu titular de ater-se, cm todo Estado onde cir~ 

cula:~:, às leis e regulamentos rcl01tivos ao est<:~bclccimcnto ou 

.aa excrc!cio de uma profissão. Em particular, a carteira ele 

habilitaçiio deixa de ser v5lida cm um EstaCo, caso seu titu

lar est.:Welcccr nela sua resié!ênci<~ norm<~l. 

1) Eacrever·se-6. &Qui o nome do EstadO Parte Contratante onde o titular not .. 
malmente reside. 

2) Espaço rea:ervado para im;crl.çlo facultativa. da lista. dos Estados que são 
Partes contratante&. 

RELAÇAO DAS RESERVAS PROPOSTAS PELO CONTRAN 
A CONVENÇAO SOBRE CffiCULAÇAO VIARIA 

ANEXO 

1 - Artlp 20, li 2.0 , alíneas a e b 

Justlfleativa - Entende-se ser conveniente que os pedestres 
usem sempre os passeios, mesmo quando carregando objeto~ volu
mOBOII. somente será admitido o trânsito de pedestres junto à guia 
de calçada (meloCfio) onde não houver passeio a eles destinado 

2 - Artigo 23, § 2. 0 , alínea a 

Justificativa - Não é aceitável a últinla parte da alínea do 
presente pa.rágrato que diz: "Não obstante, estará autorizado _a 
pará-lo ou estacioná-lo no outro lado quando, devido a presença 
de trilhos, não seja passivei fazer no lado corresbondente ao da 
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circulaçãon; a parada e o estacionamento dos veículos deve ser sempre no 6- Anexo 5, § 39 
lado correspondente ao da circulação, por razões de segurança. Justificativa_ Reserva apenas quanto a cor do dispositivo traseiro, in-
3- Artigo 40 dicador de mUdança de direção, por ser conveniente a adoção da cor verme-

Justificatin _ Não se deve permitir aos reboques não matriculados en- lha, unicamente para as luzes traseiras dos veículos. 

trarem em circulação internacional, ainda que pelo prazo de 10 (dez) anos. 7 _Anexo 5, § 41 

4·- Anexo S, § 59, alínea "c" 

Justificativa - O dispositivo exige freio de segurança para todos os veí
culos automotores, o qual ê indispensável apenas em reboques. 

5-Anexo 5, § 28 

Justificativa - t inconveniente a forma triangular dos refletores trasei
ros dos reboques, sendo esta reservada para os dispositivos de sinalização de 
emer,gência, que visa-m advertir aos usuários de algum perigo na via. 

Justificativa - Conveniência de se exigir que todos os veículos tenham a 
luz de marcha-à-ré, exclusivamente, de cor branca. 

8- Anexo 5, § 42 

Justificativa- A reserva é apenas quanto à cor das luzes intermitentes, 
de advertência, destinadas a indicar perigo que momentaneamente o veículo 
Possa constituir, por ser conveniente a adoção, unicamente, da cor vermelha 
para as luzes traseiras dos veículos. 

SENADO FEDERAL 

I - ATA DA 59• SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 

SUMÁRIO 
projetas indispensáveis ao desenvolvimento econômico do Estado de Ser
gipe. 

SENADOR VALDON VARJÃO- Restrições que estariam sofren
do as pessoas de cor no País, ao ensejo do 929 aniversário da abolição da 
escravatura. Potencialidades do Município de Barra do Garças-MS, no 
campo da agricul.tura e pecuária. 

- N• 85/80 (n' 160/80, na origem), referente à aprovação das ma- SENADOR HUMBERTO LUCENA- Considerações sobre a inci-
térias constantes das Mensagens Presidenciais n9s 610~ 576, 437, 438, 482, dência do IOF nas operações de financiamentos do BNH. 
484, 483, 570, 582 e 578, de 1979. SENADOR PAULO BROSSARD - Reiterando à Liderança da 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

- N• 86/80 (n• 155/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 3/80 (n• 1.706/79, na Casa de origem), que concede pensão es
pecial a Joana Pereira da Silva e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n' 6.777, de 12 de maio de 1989.) 

- N• 87/80 (n• 156/80, na origem), referente ao Projeto de Lei do Se
nado n9 1/80-DF, que estende aos funCionários apoSentados da Adminis
tração Direta do Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da 
'aplicação do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n9 
5.920, de 19 de setembro de 1973, e dâ outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 6.778, de 12 de maio de 1980.) 

- N• 88/80 (n• 157/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 97/79 (n' 1.707/79, na Casa de origem), que altera a denomi
náção da Categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, inte
grante do Grupo-OUtras Atividades de Nível Médio, e dá outras provi
dências. (Projeto que se transofrmou na Lei n9 6.779, de 12 de maio de 
1980.) 

- N• 89/80 (n' 158/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 114/78 (n• 3.612/77, na Casa de origem), que acrescenta dispo
sitivo ao art. 1.218, da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil). (Projeto que se transformou na Lei n9 6.780, de 12 de 
maio de 1980.) 

1.2.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 91/80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, qua. dispõe sobre a obrigatoriedade de carteira de saúde 
para os ordenhadores e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 92/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que revoga o artigo 19 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro 
de 1978. 

1.2.3 - Requerimento 

- N9 143/80, de autoria..do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência realizada 
pelo Senador Luiz Viana Filho, na Academia de Ciência de Lisboa. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Audiência mantida pelo 
Governador Augusto Franco com o Sr. Ministro do Planejamento, com 
a finalidade de obter o apoio do Governo Federal para a realização de 

Maioria, esclarecimentos sobre o percentual do próximo aumento da ga
solina e sobre a carga tributária incidente no litro daquele produto. 

1.2.5 - Requerimento 

-- N'i' 144/80, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 10/80, 
que revigora o parágrafo único do art. 33 da Lei n~ 5.682, de 21 de julho de 
1971. 

1 .2.6 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 93/80, de autoria do Sr. Senador Jor
ge Kalume, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, 
râdio e televisão, da História do Brasil ou de seus vultos. 

1.2. 7 - Requerimento 

- N• 145/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solici
tando a .transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial sob o títu
lo ·~A morte de um estadista", publicado na revista Espelho. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n9 130/80, de autoria do Sr. Senador Humberto 
Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 2/80, de sua autoria) 
que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das funções de en
sirto superior. Votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra o 
Sr. O~estes Quércia. 

- Requerimento n• 125/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado 
n"' 188/78, do Senador Oerestes Quércia, que acrescenta e modifica a re
dação de dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966; e n• 319, 
de 1979, do Senador Orestes .Quércia) que permite ao empregado utilizar a 
conta vincUlada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 
8• da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Lei n• 5.107/66. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 209/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, alterando a Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
••estabelece normas para a concessão de urgência judiciária aos necessita
dos". Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 221/77, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraes
tatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dâ outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Lei do Senado n• 326/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civf 
(Lc;i n•.3.071, de I• de janeiro de 1916). Votação adiada por falta de quo· 
tum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 87/79 (n• 363/79, na Casa de ori· 
gtm), restabelecendo direito de servidores p'úblicos, no caso que especifi~ 
ca. Discussão sobr .. tada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n<1 139 J80, solicitando adiamento da discussão para audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

- Parecer .n• 1.238/79, da Comissão de Constitüição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocação compulsória do Governador do 
~istrito Federal para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Pl0nãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n• 4, de 1975, do Sena
dor Itamar Franco. Discussão sobrestada por falta de quorum para vo
tação do Requerimento n• 140/80, solicitando reexame da Comissão de 
Constituição e J ustíça. 

I_ .4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÃSlO VIEIRA -Destinação de recursos suficien
tes para o deSenvolvimento da tecnologia nacional. 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Avaliação do movimento gre
vista dos metalúrgicos do ABC pJIUlista. 

SE/YADOR JARBAS PASSASRINHO, como Líder- Resposta ao 
discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR 'DIRCEU CARDOSO _;·Cinqllentenãrio da chegada ao 
Rio de Janeiro do primeiro avião monomotor, ligando a Europa a Amêri· 
ca do Sul. Inauguração da Usina Nuclear da NUCLEP, em Itaguaí-RJ. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Omissão, na Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, do limite máximo de idade para o ingresso na ma· 
gistratura de carreira da União e dos Estados. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- 30• aniversário de fundação 
da Federação das Indústrias do Estado do Cearâ. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESID!;;NCIA 

Referente à sessão de amanhã, destinada a homenagear o Duque de 
Caxias, 'pelo transcurso do centenário de sua morte. 

1.6 - ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. José Lins, proferidos na sessão de 9-5-80 

3- RETIFICAÇÃ.O 

- Ata da 49• Sessão, realizada em 30-4-80 

4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

- N• 16, de 1980 

5 - ATAS DE COMISSÕES 

6 - MESA DIRETORA 

7- LfDERESEVICE-LlDERESDEBLOCOSPARLAMENTA
RES 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 59' SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SR:: 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Aloysio Chaves -- Jarbas Passarinho - Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino Viana--:- Helvídio Nunes
Almir Pinto- José Uns- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal 
Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Lourival Baptista- Passos Pôr
to- Lomanto Júnior- Moacyr Dalla- Roberto Saturnino- Murilo Ba
daró- Orestes Quércia- Lázaro Barboza --Valdon Varjão- Mendes Ca
nale - Saldanha Derzi - Affonso Camargõ :..._ Evelâsio Vieira - Jaíson 
Barreto - Pedro Simon -Tarso Dutra. 

, O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelh"o) -A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessã.o. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N• 85/80 (n• 160/SO, na origem). de 12 do corrente, referente à apro
vação das matérias constantes das Mensagens Presidenciais n9s_ 610, 576,.437, 
438. 482, 484, 483, 570, 582 e 578, de 1979. 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N• 86/80 (n• 155/80. na origem), de 12 docorrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 3, de 1980 (n' 1.706/79, na Casa de origem), que concede 
pensão especial a Joana Pereira da Silva, e dá outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.777, de 12 de maio de 1980.) , 

N• 87/80 (no 156/80, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n9 I, de 198~-DF, q~e ~-~ende aos funcionários aposentados 
da Administração Direta do Distrito Fedefil-as vantagens financeiras decor
rentes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 
n~ 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências. 

·(Projeto que se transformou na Lei n• 6.778, de 12 de maio de 1980.) 
N• 88/80 (n• 157/80, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n• 97, de 1979 (n• 1.707/79, na Casa de origem), que altera 
a denominação da Categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, 
integrante do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, e dâ outras provi
dêncías. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.779, de 12 de maio de 1980.) 
N• 89/80 (n•l58/80, na origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n• 114, de 1978 (no 3.612/77, na Casa de origem), que acres
centa dispositivo ao art. 1.218 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Códi
go de Processo Civil). 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.780, de 12 de maio de 1980.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expedíente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l9~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 91, DE 1980 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cartefrl de saúde para os ord.e.
nhadores, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Os empregados encarregados da ordenha de gado leiteiro deve-
rão, obrigatoriamente, dispor de carteira de ~aúde que _comprove não sofre-
rem de qualquer moléstia infecto·contãgiosa. 

Art. 211 Os empregadores deverão providenciar, junto aos setores com .. 
petentes, a expedição da _carteira de saúde dos empregados referidos no artigo 
anterior, no prazo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência desta lei. 

Art. 39 A inobservância do disposto nesta lei acarretarã, aos emprega
dores infratores, a aplicação de multa de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
com os reajustariientOs anuais determinadoS na forma da Lei n9 6.205, de 29 
de abril de 1975. 

Parâgrafo único.- No caso de reincidência,· a multa será aplicada em 
dobro. 
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Art. 49 Esta Lei entra em vigor .quarenta e cinccf-dias após sua publi
cação. 

Art._59 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

O leite colocado à disposição dos consumidores, no Brasil, tem sido uma 
autêntica rente de enrermidades de carãter infeccioso, especialmente de 
problemas gastro-;.entéricos, devido à brutal quantidade de microorganlsmos 
patogênicós existentes em seu conteúdo. 

Recentemente, o leite comercializado em nosso País roi dividido em três 
tipos, a saber, o leite .. C",-o uEspecial" e o "B", devendo os produtores do 
"Especial" manterem currais cimentados e cobertos. 

Ocorre, todavia, que não se cogitou do estado de saúde dos empregados 
incumbidos da ordenha, que muitas vezes são portadores de moléstias 
infecto-contagiosas, contamirüilldõ o leite que retiram das vac_as. 

Como o processo de pasteurização nem sempre~ feito em condições ade
quadas, muitas bactérias patogénicas permanecem no -leite vendido ao consu
midor, que estã passível de contrair as mais diversas enfermidades. 

Em race dessa realidade, preconizamos, nesta proposição, que os empre. 
gados incumbidos da ordenha deverão, obrigatoriamente, dispor de carteira 
de saúde, que deverã ser providenciada pelo empregador, no prazo de sessen
ta dias. 

Com o fito de tornar a medida proposta eficaz, ~prevista a ã.plicação de 
penalidades aos que inobservarem suas disposições. 

Em se tratando de medida destinada a proteger a saúde de nossa popu
lação, esperamos venha a iniciativa a merecer a aprovação dos ilustres 
membros desta Casa._ 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1980.- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9Z, DE 1980 

"Revoga o artigo 19 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 
1978." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica revogado o artigo 19 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 

1978, que 04define os crimes contra a segurança nacional". 
Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação 

Justificação 

Duas são--as leis que jã cuidam suficientemente do assunto estampado no 
art. 19 da LSN, aliás, com muito rigor e precisão técnico-legislativa. A priw 
meira delas é o Código Penal que, aliãs, através do art. 141, alcança os mes
mos objetivos aqui colimados ao dispor: 

6 'Art. 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam·se 
de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

I - contra o Presidente da República ou contra o chefe de go
verno estrangeiro." 

O segundo dispositivo legal a prever a hipótese ê o art. 23 da Lei de Im
prensa, verbis: 

"As penas cominadas nos arts 20 a 22 aumentam-se de um 
terço se qualquer dos crimes é: cometido: 

I- contra o Presidente da República, o Presidente do Senado, 
Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro do Supremo Tribu
nal, Chefe de Estado ou Governo Estrangeiro, ou seus representan
tes diplomáticos." 

Vê-se que a Lei de Informação ê atê mais ampla. Abrange não somente o 
Chefe de Estado como o Chefe de Governo estrangeiro e seus representantes 
diplomáticos. 

Temos jâ, portanto, duas leis regulando o assunto, 
Para que fazer ou deixar que continue a viger uma terceira? 
Saia das Sessões, 13 de maio de 1980. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.620- DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática para o seu processo e julgamento e dá outras providências 

Art. 19. Ofender publicamente, por palavras ou escrito, Chefe de Go
verno de Nação estrangeira: 

Pena: reclusão, de 6 meses a 4 anos. 

{À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publica
dos! e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento qUe serâ lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 143, DE 1980 

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

nos Anais do Senado Federal, da Conferência reali2:ada pelo Senador Luiz 
Viana Filho, na ''Academia de Ciência de Lisboa'', em Lisboa, no último dia 
8 de maio do corrente ano. 

Saia das Sessões, 13 de maio de 1980. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § I•, 
do Regimento Interno, o requerimento lido serã publicado e submetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

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

No dia 5 de maio último, o Governador Augusto Franco, ao ser recebido 
em audiência especial pelo Ministro Delfim Netto, depois de ampla e funda
mentada exposição sobre as necessidades bãsicas de Sergipe, formulou vee-
mente apelo ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, no sentido de que o Governo Federal proporcione o seu indis
pensável apoio à plena execução de 8 projetas altamente prioritários para o 
pleno desenvolvimento econõmico do Estado. 

São os seguintes os 8 projetes~ cuja realização integrada estabelecerá as 
condições indispensáveis à decisiva arrancada de Sergipe, para consolidar 
uma sólida inrra-estrutura geradora de empregos, incrementos da produção 
agroindustrial e melhoria das condições de vida de seus habitantes: 

I) Complexo Industrial Integrado de Base; 
2) Adutora do São Francisco; 
3) Desenvolvimento Rural Integrado de Poço Verde- desa

propriação d~ terras e implantação do Projeto de Irrigação; 
4) Distritos Florestais; 
5) Distritos Industriais - Construção de Galpões Industriais 

Modulados; 
6) Estudos de Localização e Plano-Diretor do Centro Admi

nistrativo do Estado; 
7) Interiorização do Sistema de Telecomunicações; 
8) Construção de Esgotos Sanitários de Aracaju. 

Cada um dos mencionados projetas já dispõe dos indispensáveis estudos 
de viabilidade técnica, económica e financeira, com os respectivos custos ri
gorosamente calculados, ãreas e obras de infra-estrutura asseguradas, im
plantação iniciada, dispondo, além disso, o Estado, de parte dos equipamen-
tos necessários. - -

Daí a essencialidade dos recursos solicitados a SEPLAN pelo Governa
dor Augusto Franco, a fiin de que não ocorra solução de continuidade, e se 
mantenha a execução dos 8 piojetos básicos dentro dos cronogramas estabe
lecidos pelos órgãos técnicos do Governo. 

A alocação dos recursos federais para os projetes relacionados, dentro 
dos programas especiais de ajuda financeira do Governo Federal aos Esta
dos, foi estimada em Cr$ 879.858.000,00, a serem distribuídos de acordo com 
as exigências e características técnico-financeiras de cada projeto. 

O Ministro Delfim Netto, que tem se revelado sensível à problemãtica 
nordestina, certamente determinará- as medidas relativas à liberação dos re
cursos requeridos, para o satisfatório andamento das obras e serviços indis
pensãveis, nesta primeira etapa da programação elaborada pelo Governo do 
Estado que, sozinho, sem a cooperação federal ficaria impossibilitado de con
cretizar, a curto prazo, o conjunto integrado dos 8 mencionados projetes. 

Finalmente, ao término da audiência, o GoVernador Augusto Franco es
clareceu ao Ministro Delfim Netto, assim como jâ o fizera ao Ministro Cesar 
Cais, do Ministério das Minas e Energia, ao Presidente da PETROBRÁS, 
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Shigeaki Ueki, as razões de ser da permanente reivindicação de Sergipe com 
relação ao pagamento por parte da PETROBRÁS de roya/ties pelo petróleo 
explorado na plataforma marítima relativa ao Estado. 

Acrescentou o Governador Augusto Franco que, 17 plataformas já ins
taladas na orla marítima sergipana encontram·se erit fase de intensiva pro
dução, mas a PETROBRÁS somente paga roya/ties ao petróleo extrafdo no 
Continente, oü seja, o pi"oduto explorado em terra, na base de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do barril, o que proporciona uma receita para Sergipe da 
ordem de Cr$ 80.000.000,00. 

Impõe-se, por conseguinte, cOmo de inteira justiça, o pagamento de 
roya/ties pelo petróleo extraído no seu litoral, não somente a Sergipe, como é 
óbvio, mas também aos demais Estados produtores de petróleo, porventura 
na mesma situação de Sergipe - que também tenham petróleo na sua orla 
marítima. 

Sr. Presidente, solicito que seja incorporado a este meu pronunciamento 
o documento que foi entregue pelo Governador Augusto Franco ao Ministro 
Delfim Netto. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

OFICIO N• 2174 
Ref. GE- 0213 

Senhor Ministro: 

Aracajú, I O de setembro de 1979 

O agravamento contínuo dos desequílibrios regionais no Brasil está a 
exigir um esforço concentrado do País, a fini de solucionar, sem ·grandes ten· 
sões sociais, o problema do atraso relativo na região Nordeste, que hoje abri
ga cerca de um terço da população brasileira. 

Dentre os graves problemas com que se debate a região, deparamo-nos 
também com a existência de desigualdades intra-regionais, consequência da 
política de desenvolvimento adotada para o Nordeste, que contemplou de 
forma diferenciada seus Estados componentes. O reconhecimento desse fato 
reputamos da máxima importância na alocação de recursos financeiros de 
origem orçamentâria federal, objetivando repartir da forma mais harmônica 
possível os almejados frutos do progresso da região. 

O Governo de 'Sergipe está perfeitarilentC-iOlegrado às diretrizes globais 
da política de desenvolvimento do Pais, sem, contudo, perder de vista os inte
resses específicos do Estado, e vem desenvolvendo uma ação integrada nos 
principals-setoreisócio·ecorioinfcõs desta Unidade Federada, ainda carentes 
mesmo em termos dos padrões nordestinos. 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Delfim Netto 
Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. 
BrasíliafDF. 

A estratégia estadual de desenvolvimento tem sido concentrar racional
mente o emprego de recursos escassos em projetes que possam realmente re
presentar efetivo pi'ogresso para o Estado e melhoria da qualidade de vida de 
seus habitantes. Para tanto, as autoridades governamentais de Sergipe vêm, a 
cada ano, empenhando-se o máximo na contenção de depesas correntes e na 
elevação dos investimentos. 

No entanto, a despeito de todo o esforço desenvolvido, os recursos com 
que conta o Estado não são suficientes para a ampliação da ação do setor 
público nos níveis requeridos para a consecução dos objetivos fixados. 

Dessa forma, alguns projetes especiais e considerados de importância 
para o Estado não poderão ser concretizados sem a ·c-olaboração de transfe
rências especiais do Governo Federal, seja pelo considerável volume de recur
sos que envolvem para sua efetivação, seja pelo nível de comprometimento jã 
assumido pela Administração Estadual visando a implementação da progra
mação básica do Estado. 

Dentre os prójetos a que nos referimos destacamos como prioritários os 
seguintes: 

Complexo Industrial Integrado de Base 

Trata-se, sem dúvida alguma, do principal projeto do Estado. Sua alta 
relevância para o desenvolvimento de Sergipe, da região Nordeste e do País 
como um todo, foi reconhecida pela SEPLANfPR, como depreende da Ex
posição de Motivos n• 266/67, de 20 de setembro de 1977, aprovada pelo Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República e publicada no Diário Oficial de 
22 daquele ano e mês, às folhas 12633. 

Em 18 de julho do ano fluente, pelo Ofício n• 1716, Ref. Ge 0180, 
dirigimo-nos ao Doutor Mário Henrique Simonsen, então Ministro Chefe da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, apresentando uma 

estimativa dos recursos a obter no ano de 1979 para dar continuidade à pro
gramação aprovada. 

De acordo com o quadro anexo, que também acompanhou o citado ofí
cio, estimamos a colaboração financeira solicitada ao Governo Federal para 
permitir o andamento do cronograma de Implantação do Complexo Indus
trial de Base de Sergipe em Cr$ 44.853 mil. 

No mesmo quadro estão registrados os recursos pagos a preços correntes 
da data em que se efetivou o pagamento. Os recursos comprometidos foram 
obtidos de saldos de empenhos globais de contratos, sem reajustamentos, ex
ceto para os estudos de Implantação do Porto, onde estas estimativas foram 
realizadas. Assim, constata~se que a soma- de recursos pagos e comprometi
dos montam a CrS 48,5 milhões, dos quais, retirando-se os Cr$ 16,6 milhões 
concedidos pelo Governo Federal atravês da SEPLAN/PR, comprova o es
forço hercúleo do Governo Estadual ao aplicar ou comprometer no Comple
xo CrS 31,9 milhões. 

Adutora do São Francisco 

O Estado de Sergipe e a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), 
empresa de economia mista da qual o primeiro é acionista majoritário, ce
lebraram com a PETROBRÃS, em 3 de agosto de 1977, convênio objetivan
do a construção no Estado de um sistema para captar e aduzir âgua, denomi
nado '"Adutora São Francisco". 

O referido sistema, da maior importância econômica e social, destina-se, 
basicamente, ao abastecimento da Fábrica de Amônia e Uréia e do Projeto 
Potãssio, unidades ligadas à PETROBRÁS, beneficiando subsidiariamente 
outros estabelecimentos industriais e o próprio abastecimento d'água do Es
tado. 

Este prOjeto encontra-se em fase de implantação, estando seu custo atual 
estimado em Cr$ 1.600 milhões, dos quais o Estado participará com 60%, sen
do os 40% restantes adiantados pela PETROBRÁS para posterior ressarci
mento em âgua. Tal esquema de financiamento exigirâ um grande esforço do 
Estado, inclusive exigindo o comprometimento de sua capacidade de endivi
damento. 

Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Poço Verde 

A ãrea a ser atingida por este projeto abrangerâ cinco municípios sergi
panos: Poço Verde, Simão Dias, Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Bar
reto, compreendendo uma ârea de 3.493 km2 (ou cerca de 16% do território 
do Estado) que no ano de 1970, dispunha de 17.336 ha de terras agrfcolas cul
tivadas. É uma região tradicionalmente produtora de gêneros alimentícios na 
qual o Governo do Estado já desenvolve um projeto-piloto de expansão das 
culturas de milho, feijão e algodão. Basicamente este projeto pretende im
plantar, na região, uma estrutura éCó"ftômica e de apoio, visando elevar o 
nível de produtividade agrícola, beneficiando uma população de aproximada
mente 140 mil habitantes, tipicamente de baixa renda e, portanto, carente de 
estímulos, a fim de melhorar sua situação econômica e social. 

A natureza do projeto enquadra-se perfeitamente nos níveis de priorida
de do Governo Federal. Seu desenvolvimento far-se-á em conjunto com a ini
ciativa privada e concorrerá pelo aumento da oferta para o barateamento dos 
gêneros alimentícios consumidos no Estado. 

Distritos Florestais 

É objetivo do Estado, com a execução deste proJeto, adquirir ãreas de 
terra não servíveis para outros tipos de cultura. Mediante a constituição de 
um Fundo de Desenvolvimento Florestal, financiar a iniciativa privada nos 
programas de reflorestamento, tanto para a produção de celulose e papel 
quanto para a preservação ecológica do meio ambiente. 

Distritos Industriais 

Dentro da política de industrializaçãO do Estado está prevista a implan
tação de mais três distritos industriais nas cidades de N. S. do Socorro, 'Pro
priã e Estâricía, visando a instalação de novas indústrias, principallmente aque~ 
las de pequeno e 111:édio portes, cujos empresários não dispõem de recursos su
ficientes para imobilizações em construção civil (galpões industriais). 

A imPlantação dos distritos compreende a aquisição de âreas, obras de 
infra-estrutura e construção de galpões industriais mOdulados. O GoVerno do 
Estado jâ adq4iriu a· ârea e -iniCiOU as Obras de acesso do Distrito Industrial de 
Propriá e ainda este ano adquirirá o terreno para o Distrito Industrial de N. S. 
do Socorro e a contratação do projeto de seu Plano Diretor. 

Estudo de Localização e Plano Diretor do Centro Administrativo do Estado 

O crescimento acelerado das funções de Governo tem exigido, crescente· 
mente, novos e ampliados espaços físicos para o ~eu desempenho, forçando, 
conseqUentemente, a localização dos .órgãos públicos em lugares mais di ver-
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sos da cidade, além de exigir a construção de edifícios para o alojamento de 
unidades administrativas isoladas, sem programação prévia e global e sem 
plano de expansão futura. 

Como este problema no Estado vem-se agravando dia a dia é intensão do 
Governo acelerar a implantação de um Centro Administrativo, a começar 
pela seleção da ârea e elaboração do seu Plano Diretor. 

Interiorização das Comunicações 

É preocupação bâsica do Governo do Estado estender à população inte
riorana os benefícios do desenvolvimento económico-social. Este ano jã fo. 
ram aplicados no programa de Interiorização das Comunicações recursos da 
ordem de CrS 3 milhões, beneficiando 18 municípios do Estado com sistemas 
mínimos de comunicações telefónicas, postos de serviços, aproximando-os 
dos centros de decisão administrativa e de atividades económicas. 

Tendo em vista a incapacidade financeira da maioria dos municípios a 
serem beneficiados em custearem com recursos próprios um projeto dessa na
tureza e, conseqUentemente, permanecendo à margem do sistema de com uni. 
cações telefónicas e considerando ainda que a própria TELERGIPE, pelo vo· 
lume de compromissos jâ assumidos com projetas na Capital e em outros cen. 
tros mais evoluídos, não tem, atualmente, condições de, sozinha, empreender 
a programação proposta é indispensãvel a colaboração do Estado, o qual, no 
entanto, tem dificuldades financeiras para dar ao programa a dimensão ne
cessâria ao seu êxito. 

Esgotos Sanitários de Aracaju 

O Estado jã dispõe de grande parte dos equipamentos e jã conta com um 
projeto de engenharia atualizado. Atualmente estão sendo estudados o siste
ma de lançamento dos efluentes, bem como a seleção de ãreas para a cons
trução das estações elevatórias_e de tratamento. O custo total deste projeto é 
hoje superior a CrS 1 bilhão em sua primeira etapa e pela natureza do investi
mento o Estado deve esquematizar seu financiamento de maneira a evitar a 
captação de recursos financeiros a custo elev~do~ _ . " 

A realização dos projetas citados, de grande importância para o desê"n~ 
volvimento sócio-económico do Estado, não é possível sem a colaboração fi
nanceira do Governo Federal. 

Por essa razão, vimos pleitear a Vossa Excelência, que ao longo de sua 
vida pública sempre se mostrou sensível à problemática nordestina, a alo
cação de recursos federais a fundo perdido para os projetas relacionados, 
dentro dos programas especiais de ajuda financeira aos Estados. 

O custo do nosso pleito envolverá recursos da ordem de CrS 879.858 mil, 
assim discriritinados: 

l. Complexo Industrial Integrado de Base 
Cr$ 1.000 

44.858 
2. Distribuição Água Aracaju adutora do São 

Francisco ........•.............••.•... ~- ..... -~. ;-. 
3. Desapropriação de terras e implantação do pro .. 

jeto de irrigação de Poço Verde ........ H •••••••••• _ • 

4. Distritos Florestais ...............••....••... 
5. Distritos Industriais: Construções de Gal pões 

Industriais Modulados ......••..... " ............. . 
6. Estudos de Localização e Plano Diretor do 

Centro Administrativo do Estado ........................ . 
7. Interiorização do Sistema de TelecomuQ.icações .. 
8. Construção de EsgotosSanitãrios de Aracaju ... 

300.000 

20.000 
15.000 

100.000 

30.000 
20.000 

350.000 

Esta solicitação, visando o desenvolvimento de Sergipe, temos a certeza 
que merecerã de Vossa Excelência e dos órgãos técnicos da Secretaria de Pia· 
nejamento da Presidência da República o habitual apoio com que sempre foi este 
Estado distinguido. __ 

Antecipando agradecimentos, renovamos a Vossa Excelência protestos 
de elevada consideração. - Augusto do Prado Franco, Governador do Esta
do. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Valdon Varjão. 

O SR. VALDON VARJ;\0 (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Neófito rias lides parlamentares, permito-me ler o pronunciamento. So
mente invocando a influência da fatalidade posso explicar a minha presença 
nesta Casa. 

De origem humilde, tendo conhecido todos os Qegraus da dificuladade, 
possuindo poucos conhecimentos e na condição de homem de cor, todas as 
possibilidades estavam contra mim. 

Mas, eis-me aqui entre os Senhores como representante de Mato Grosso, 
tendo a honra, e para mim, particularmente, a glória de ocupar a cadeira que 
ilustres mato-grossenses tão bem souberam dignificar. -

Os Anais desta Casa guardam os seus nomes: Generoso Ponce, Antônio 
Azeredo, Joaquim Murtinho que convocado para o Minestério da Fazenda 
nos Governos de Campos Sales e Rodrigues Alves, foi o restaurador das fi
nanças do País, nomes que na chamada República Velha, bem se constituíam 
em expressivos pugnadores das aspirações da terra Guaicuru. 

Nos dias atuais João Villas Boas, que ainda presencia o reconhecimento 
de sua profícia atuação, como nosso mandatãrio político; Filinto MUller, 
líder dos mais atilados, inteligência brilhante, coordenador sutil, com uma ca
pacidade extraordinária de- atuar como catalizador das exacerbações, con
dição que o levou ao comando mãximo de seu partido, à Presidência desta 
Casa e ao exercício da liderança governamental. 

Quis o destino ceifar-lhe a vida em lamentãvel desastre de aviação. em 
terras estranhas. Mas, a gratidão e o reconhecimento dos seus contemporâ
neos deram aos seus restos mortais o direito de repousar, pela eternidade, em 
solo pátrio. Mas. também. quis o destino, numa espécie de grata compen
sação, que para. qui viesse um seu continuador e também vulto fulgurante do 
mesmo tronco familiar: o Sr. Senador Gastão de Mattos Müller. 

Aqui chegado, de logo se impôs a admiração e respeito de seus pares, 
sendo escolhido para ocupar a Quarta Secretaria da Mesa Diretora destaCa-
sa. 

Orgãnizador e organizado, sua atuação mereceu reconhecido destaque, 
sendo considerado o mais ativo representate mato-grossense no Senado. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que mais elevou a figura 
dQ Senador Gastão d~ Matto~ M_üller ao resp~~to de seus co-estuduanos e à 
consideração dos seus colegas foi a sua coragem e capacidade de definição. 

Num momento em que grande parte dos políticos aguardava a evolução 
do quadro partidário, para se definir pela maioria, Gastão MUller, logo que 
foram extintos os Partidos ARENA e MDB, tomou uma posição corajosa. de 
acordo com as suas convições, arrostando contra si atê mesmo a pecha de in
grato, em decorrência da origem do seu mandato. Mas neste posicionamento 
é que está a grandeza de sua atitude de independência, isenta de interesses 
pessoais que bem poderiam inspirar a aceitação de uma tutela ideológica, mas 
que não coadunava nem com a sua herança política, nem com a sua tradição 
liberal e democrática. 

Entendeu o ilustre Senador que a extinção dos partidos o liberava dos 
compromissos partidários, para seguir um rumo próprio, compatlvel com os 
seus ideiai~ de homem público, numa posição de vigilância, ao sentir que em 
seu Estado a liberdade e os anseios democráticoS não compassavam com a 
administração estadual, e ele não poderia formar no mesmo batalhão dos que 
negava os compromissos as~umidos publicamente pelo Senhor Presiden~ 
te da República, de repor a Nação nos caminhos da democracia e recolocar 
em sua plenitude institucional todo o seu complexo político. 

Foi este, talvez, o grande pecado do Senador Gastão MUller. 
Mas não nos arrependemos da posição tomada. Nem ele como titular da 

cadeira, nem este humilde suplente, por Um princípio de coerência. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
A história brasileira _assinala hoje, em seu calendârio de datas cívicas, a 

libertação da raça negra, desfecho de uma luta ãrdua que vultos dos mais 
proeminentes travaram com a intolerância escravizante que pretendia, indefi
nidamente, manter os seus privilégios, apoiada numa absurda diferença de 
coloração da pele. 

Sim, Sr. Presidente, era esta a única diferença, porque nos demais aspec
tos, quer de composição anatômica ou de avaliação da capacidade, quando se 
lhe concederam os meios e as oportunidades, o negw sempre demonstrou a 
inexistência das desigualdades que os racistas proclamam como justificativa 
da desumana e caolha perpetuação dos preceitos raciais. 

Para desmenti-los, Sr. Presidente, basta um retrospecto'pela nossa his
tória para encontrarmos, jã nos albores da nossa consciência como pOvo por
tador de um sentimento de brasilidade, o vulto negro de Henrique Dias que 
nas guerrilhas em Pernambuco e nas Batalhas das Tabocas e Guararapes, sou
be se impor aos louros invaSOres bata vos que não puderam, diante da tenaci
dade e da coragem do heróico descendente africano, demonstrar a decantada, 
superioridade racjal. 

Já no primeiro decênio da nossa história que nos piO pusemos a uma in
te·gração racial, quando Caramuru e João Ramalho esc;reveram as primeiraS 
páginas de enlevação romantismo naciOnal, tendo como inspiração o encanto 
selvagem de Pariguassu e Bartira. 

Depois vieram o-s filhos do continente africano e um novo tipo humano 
- o mulato - foi acrescido à incipiente sociedade brasileira. 
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A partir daí, aquilo que os sociólogos chamam de miscigenação, aqui en
controu ambiente propício e a nossa população começou a se matizar numa 
variedade policrômica, talvez única no mundo. 

E juntos todos- negros, brancos, índios, mulatos, cafusos partiram em 
busca do futuro. 

Mas, se a nossa raça africana se dispôs a perder as suas características es
pecíficas, para compor o quadro étnico da nova terra, esta não lhe tem sabido 
ser grata e vem respondendo a boa-vontade com a discriminação e o precon
ceito. 

Nem mesmo o reconhecimento das contribuições dadas no correr dos sé
culos lhe tem sido ressalvado. 

As senzalas lúgubres e o autoritarismo do feitor foram o prêmio dado a 
quem lavrava a terra, para que os canaviais fizessem a riqueza do senhor e da 
Colônia. 

Mas, nós tínhamos um orgulho que nem mesmo a intolerância, o abuso, 
o preconceito conseguiam destruir: é que em todos os momentos importantes 
a raça se fazia representar e com destaque. 

Quando o brilho do ouro e do diamante surgiu nas Gerais, lá estávamos 
nas barrancas, nos veios, nas catas ou nas grupiaras, misturando a nossa ne
grura com as cintilações da riqueza brotada da terra. 

Quando no 2 de julho de 1823, se consolidava a independência nas para
gens baianas, ombro a ombro, sendo muitos deles, estávamos com os heróis 
da liberdade. 

Quando os chacos paraguaios foram embebidos pelo sangue brasileiro, 
lâ também nos econtrâvamos presentes, repudiando a ditadura de Lopez. 

E quando a alvorada da liberdade raiou para todos nós, dentro da nossa 
alegria imensa, tivemos um momento de tristeza, pelo sacrificio de tantos ir
mãos nos Quilombos dos Palmares e porque ali, conosco, naquele 13 de maio 
de 1888, não estava Zurribi para ver a realiza-ç-ão do seu sonho. 

A liberdade fora conseguida, mas começava uma outra luta - a da inte
gração, a da eliminação dos preconceitos, a do banimento da discriminação 
racial. 

Numa espécie de retardada vingança a maioria branca punia com adis
criminação, tentando anular os efeitos da abolição daquilo que foi considera
da a pecha infamante, a mancha dos séculos - a escravidão. 

A Lei Afonso Arinos foi o instrumento de ordem legal colocado ao nos
so alcance para o combate à agressão que alguns setores da sociedade branca 
praticavam com os descedentes afro-brasileiros. 

No entanto, reconhCço que a lei por si só não conseguirá retirar as bar
reiras que a nós são postas. Uma terafa de coragem está. reservada à imensa 
comunidade negra do Brasil e temos que, com decisão e sem esmorecimento, 
a ela nos entregar de corpo e alma, e posso orgulhosamente predizer que ven
ceremos. 

Basta que cada um de nós se conscientize da necessidade de reclamar os 
seus direitos, de saber como reclamã-los e saber como defender estes direitos, 
não se acovardando nunca diante dos obstãculos; não esmorecendo nunca na 
disputa de cargos e posições, em que a capacidade seja o fator de avaliação; 
competindo em todos os segmentos de oportunidades que surjam, brigando, 
no bom sentido, pelos valores que não são prerrogativas de nenhuma classe 
ou raça. mas expressão da condição humana. Estudando, adquirindo conhe
cimentos que nos façam portadores da igualdade cultural qUe nivela a todos, 
independentemente da coloração epidêrmica. 

Que saibamos lutar com aquela garra que fez de Zumbi o grande estrate-
gista dos Palmares! 

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

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador, V. Ex• é bem-vindo a 
esta Casa não pela sua condição de negro, não pela sua origem modesta; V. 
Ex• é recebido nesta Casa porque é um representante legítimo do povo de 
Mato Grosso. V. Ext- em seu discurso traz ao debate do Senado o problema 
da discriminação racial no País, o que em absoluto não acreditamos existir 
mesmo porque somos uma raça mestiça. Consideramos até a Lei Afonso 
Arinos um excesso legal, porque, ao longo dos anos, em todas as consti
tuições, constou a não discriminação racial e a não discriminação religiosa 
em nosso País. Sabe V. Ex• que somos mestiços, somos todos brasileiros de 
profundas raízes negras. A nossa formação cultural, tudo no Brasil sobre a 
influência e a participação negra, sem qualquer· sentido discriminatório. Gos
taria que V. Ex", durante o seu temporário mandato neste Senado, defendesse 
aqui o que defende um grande poeta de sua raça e Presidente de um pafs afri
cano, Leopoldo Sangó; a negritude- esse complexo cultural, a participação 
desta raça prodigiosa na formação do povo brasileiro. Espero que V. Ex• seja 

um participante útil e valioso no desenvolvimento da negritude em nossa Pâ
tria. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP - MT)- Muito obrigado, Senador 
Passos Pôrto. Acrescento com muito orgulho às minhas modestas palavras 
este valioso aparte de V. Ex• 

Continuo~ Sr. Presidente. 
Por isso, meus irmãos, ê que conclamo a todos vocês, peste memorável 

13 de maio, para uma crUzada de pal-ticipação integral na busca da igualdade 
total - sem complexos, sem frustrações, sem acovardamentos, sem res
trições. 

Peço e até rogo que ousem, ousem sempre mais na perseguição de nossas 
conquistas; que sejam agressivos, pacificamente agressivos, não recuando 
nunca diante das dificuldades. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex• concede um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Perfeitamente, nobre Sena
dor. 

O Sr. LomantoJúnior (PDS- BA)- Manifesto a V. Ex•, em meu nome 
pessoal e em nome do Partido Democrático Social, a nossa viva satisfação 
pela estréia de V. Ex• na tribuna do Senado Federal, representando o grande 
Estado de Mato Grosso. V. Ext- pronuncia hoje um brilhante discurso. Ho
mem de talento, as suas origens estão fincadas na terra baiana, lá no Nordes
te, na tradicional Cidade de Tucano, onde nasceu o seu progenitor. Cumpri
mento, portanto, V. Ex• em nome do meu Partido e em nome da Liderança 
do meu Partido, felicitando-o pela magnífica estréia. Desejo que a sua repre
sentação seja coroada de todo sucesso e que a voz de Mato Grosso se faça ou
vir através da sua própria voz. 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, nobre Sena
dor Lomanto Júnior, a quem passo a chamar de conterrâneo. Realmente meu 
pai nasceu naquele torrão baiano, lã no Recôncavo Baiano, em Tucano. 
Quando da passagem de meus pais pelo Cearâ, tive a felicidade de nascer na
quele Estado, para, logo em seguida, ir morar em Mato Grosso, que aqui es
tou representando com muito orgulho. 

Sei que o preconceito racial ainda ê uma realidade entre nós, que nem to
das as portas foram abertas para nós, pois se perguntarmos quantos negros 
temos no oficialato brasileiro, encontraremos muito poucos, e no generalato, 
nenhum. 

Se procurarmos no nosso clero prelados negros o número serâ reduzidís
simo. 

Se buscarmos em nossa diplomacia representantes negros, ficaremos de
solados com a sua quantidade. 

E se nos volvermos para o primeiro escalão da administração federal, en
contraremos um deserto de representação da cor. 

Até mesmú nesta Casa, dizem os entendidos em história do nosso Parla
mento, que sou o primeiro negro a ocupar uma cadeira de senador. E isto 
numa Casa de representação popular, num País em que grande parte de sua 
população é de cor negra. 

De algum modo, reconheço, temos por isso uma parcela de culpa, jã que 
houve de nossa parte uma iojustificâvel omissão. Mas não é menos certo que 
ela decorre das restrições que nos são feitas e freqUentemente pelo medo do 
fracasso. Mas o fracasso é uma conseqüência da luta, assim como a vitória, e 
sem lutar nunca saberemos qual dos dois nos sorrirá. 

Lutem, irmãos! Eu sei que o preconceito existe. 
Agora mesmo, em minha ida ao Rio de Janeiro, um irmão nosso me de

nunciou que alguns edificios da Zona Sul não permitem que negros, mesmo 
bem trajados, utilizem o elevador social. 

Precisamos identificar esses criminosos, denunciâ-los para que recebam a 
merecida punição pelo desrespeito à lei e, mais do que isto, pela monstruosa 
desumanidade que tal atitude representa. É uma afronta e uma inominável hu
milhação a que se submete um cidadão brasileiro, que pelos di:<,rositivos 
constitucionais merece o respeito da igualdade que ali lhe é assegurado. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Permite V. ex• um aparte, nobre Se
nador Valdon Varjão? 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Pois não, meu colega Sena
dor Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- V. Ex• sabe com que satisfação o 
vemos na tribuna do Senado, nós do nosso velho Mato Grosso, que dividi
ram fisicamente o seu território, mas não dividiram os nossos sentimentos, es
pecialmente os nossos, das mesmas origens, porque foi desde 1945, quando 
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surgiram os partidos políticos, que ingressamos no PSD, eu no sul de Mato 
Grosso, e V. Ex• no leste. Vereador, prefeito, deputado estadual, tanto eu 
como V. Ex• experimentamos, por Vezes, ora a posição no poder, ora na opo
sição, pois foi de fato no Estado de Mato Grosso, desde a rC:deinocratização, 
que sentimos bem a alternância no poder- ora ocupava o governo do Estado 
o ex-PSD, ora a extinta UDN. Com a extinção dos partidos políticos, passa
mos a integrar a Aliança Renovadora Nacional, e logq com a extinção tam
bém da ARENA e do MDB, do bipartidarismo, fomo-nos agasalhar na le
genda do Partido Popular, deixamos o Governo, estamos hoje na Oposição. 
Aquele nosso passado, aquela :;ilternância no poder, criou bem em nosso 
espírito o sentimento democrâtico. Eis porque não tivemos dificuldades em 
deixar o p-oder para vir batalhar na Oposição, com o mesmo sentimento e 
com o mesmo idealismo. E em falando no passado, das nossas afinidades 
políticas, declaro para que fique gravado nos Anais do Senado Federal, que, 
se hoje aqui me encontro, foi exatamente quando V. Ex', Prefeito de Barra do 
Garças, aliado a mais doze prefeitos do Alto e do Baixo-Araguaia, numa reU
nião memorável, histórica, para a minha vida polítiCa, na cidade de Alto Ara
guaia, e sob a liderança de V. Ex' e do saudoso Prefeito Irigarai, lançaram a 
minha candidatura ao Senado Federal. Hoje, aqui nos encontrainos. É, por
tanto, com grande satisfação e imenso prazer que vejo V. Ex• na tribuna do 
Senado Federal, substituindo o nosso companheiro Senador Gastão MUller. 
Assim, integrando a Bancada de Mato Grosso, V. Ex• continuará, por certo, 
a defender os mesmos princípios, os mesmos ideais' democráticos que nortea
ram e continuam a nortear a nossa vida pública. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado Senador 
Mendes Canale, que considero, nesta Casa, um dos meus melhores amigos. 
Não nos arrependemos daquele memorável congraçamento de prefeitos, 
quando indicamos ó seu nome, porque veinos na sua pessoa um grande repre
sentante, tanto assim que nesta CSsajâ- foi distinguido com os mais altos car
gos, que V. Ex• bem merece. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Com muito prazer, meu 
nobre colega Evelâsio Vieira. - -

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Senador Valdon Varjão, Santa Cata
rina pede permissão para ingressar, com muita honra, no discurso de estréia 
de V~ Ex•. quando presta, com muita oportunidade, justa homenagem ao nos
so irmão de cor. O Ceará tem sido pródigo na produção de grandes valores 
humanos que estão a serviço do seu Estado, também a serviço deste País, nos 
seus vários quadrantes, bem como a serviço da própria Humanidade em 
vários países. Dentro desta regra, ainda jovem V. Ex• se deslocou para o 
Centro-Oeste, para Mato grosso e ali iniciou uma nova atividade, mas nunca 
se descurou de dar a sua participação, a sua colaboração, no fortalecimento 
da sociedade de Mato Grosso, participando de todas as iniciativas, de todos 
os movimentos que tiiJ.ham por mira o fortalecimento da sociedade mato
grossense. Foi vereador, foi prefeito, várias vezes, em Barra do Garças, é um 
homem, hoje, que constitui uma página de trabalho dos mais relevantes no 
setor público. Chega, agora, a esta Casa para sübstituir também um grande 
Senador, Gastão MUller, e será, sem dúvida, um grande substituto, pois que 
com a sua inteligência, a sua cultura, a sua perspicácia, a sua enorme vocação 
pública, serâ um grande defensor das coisas de M_atº Grosso, para que aquele 
Estado, que vem contando também com a contribuição dos catarinenses que 
para lá têm-se deslocado, seja um dos participes na formação de uma grande 
Nação. Por tudo isso, os saudares mais efusivos de Santa Catarina a V. Ex', 
na certeza de que sua passagem por esta Casa será marcada por um trabalho 
dos mais profícuos a serviço dos superiores interesses de Mato Grosso e do 
Brasil. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Evelâsio Vieira; suas palavras muito me orgulham. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - V. Ex• permite? 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Perfeitamente, Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr- Mauro Benevides (PMDB - CE)- Tambêm desejava saudar nes
s~ instante a presença de V. Ex' na tribuna do Senado Federal, na minha con
dição de seu co-estaduano, porque ambos nascidos no sofrido Estado do Cea
rá. E, nesta oportunidade, sinto-me duplamente feliz, ao saber que V. Ex', 
emigrando das plagas caririenses, chegou a Mato Grosso e lâ conseguiu fin
car na liderança das mais prestigiosas e conceituadas, vindo ao Senado Fede
ral desempenhar o seu mandato como representante do povo daquele Estado. 
Faço votos por que durante a permanência de V. Ex' a sua atuação seja dire-

cionada precipuamente não apenas na defesa dos interesses do seu Estado, 
mas, também, do nosso Ceará e, enfim, do nosso País. 

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Muito obrigado, Senador 
Mauro Benevides, a quem já acostumei a chamar de colega, porque em 1963 
éramos deputados estaduais e numa representação das assembléias estivemos 
reunidos aqui em Brasília. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, inflamado pela injustiça a que são subme
tidos os meus irmãos de cor, talvez me tenha alongado mais do que devia e 
abusado da condescendência da atenção dos ilustres componentes desta Ca
sa. Mas, havia assumido um compromisso de ordem pessoal, de ser o intér
prete das minorias da nossa Sociedade. A minoria negra é uma delas, e o ense
jo da comemoração dos 92 anos da libertação negra no Brasil me fez concen
trar o meu primeiro pronunCfamento nesta Casa neste aspecto de certa forma 
degradante para nossa sociedade, pois é inconcebível que seres humanos se 
utilizem de seus semelhantes para exacerbar diferenças inexistentes, subme
tendo a vexames sociais quem até aqui somente soube ser magnânimo, dando 
tudo para o engrandecimento da Pâtria, seu suor, seu sangue e seu amor, pois 
nunca devemos esquecer que dos seios generosos da mãe preta o leite branco 
mitigou a fome de muitos meninos de cabelos louros e pele branca, numa 
comprovaçãQ que a única diferença consiste numa tênue camada epidérmica 
e que o leite da mãe preta contém a mesma composição e a alvura da grande-. 
za de um coração que não vacila em repartir aquilo que ela tem de mais subli
me, que é o amor de mãe. E, por uma feliz coincidência, o dia da redenção da 
mãe preta ficou bem próximo, c, às vezes, até coincide, com o dia consagrado 
às mães. 

Sr. Presidente, qu,ero deixar muito claro que a minha conclamação da 
raça não constitui uma discriminação em sentido oposto, para que depois não 
me venham considerar um propagador do racismo negro. Minha intenção ~ 
despertar a grande irmandade negra para uma tomada de posição, de pleitear 
lugares em todos os ramos das atividades sociais, econômicas, científicas ou 
políticas do País, em bu.sca da integração total. Que descendentes afro· 
brasileiros façam dessa luta um credo. 

E quando em nossas Câmaras Municipais; em nossas Assembléias Legis
lativas, na Câmara Federal e no Senado tivermos representações proporcio
nais ao que significamos como povo, como força social, corno comunidade 
ativa, como expressão política capazes de constituir vozes autênticas, com in
fluência em to.dos os nossos segmentos sociais, a integração serâ plenamente 
conseguida, pois quem não gosta desse tipo brasileiro, produto maravilhoso 
que constitui a maior expressão de integração das ,raças- a mulata- que é a 
mulher da cor que não desbota? 

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

O SR. VALDON VARJÃO (PP- MT)- Perfeitamente, Senador !ta-
mar Franco. 

O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- Para cumprimentar V. Ex' pelo 
pronunciamento que faz hoje, ao Senado Federal. Tive oportunidade, Sena· 
dor Valdon Varjão, de abordar aqui, no Senado Federal, no dia em que seco
memorava a eliminação do racismo, dia 21 de março, o problema do negro 
brasileiro, lembrando inclusive dois movimentos atuais que se processam no 
Brasil, que se transformaram na chamada Carta de Uberaba e na Carta de 
Ribeirão Preto, e acabei por propor, através do Plenârio do Senado Federal, 
à Comissão de Educação e Cultura, que ela estude a possibilidade de realizar 
um seminário abordando o negro no Brasil, nas suas diversas fases, analisan
do não só os 92 anos da Lei Áurea, como a Lei Afonso Arinos, que, para uns, 
não precisaria existir, bastaria apenas cumprir a Constituição; analisando 
também o negro face à cultura brasileira, o negro face à formação da nossa 
nacionalidade, razão pela qual, neste instante, apenas meu cumprimento a V. 
Ex• e a certeza de que os ideais defendidos por V. Ex• hão de encontrar, como 
têm encontrado, eco no Senado Federal. 

O SR. V ALDON V ARJÃO (PP - MT) - Muito obrigado, Senador 
Itamar Franco, lá das Minas Gerais. Eu já li um pronunciamento de V. Ex• a 
respeito deste mesmo tema, do qual alguns subsídios me foram fornecidos 
para este discurso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo nesta minha râpida investidura 
cumprir um compromisso também de ordem pessoal, de que se chegasse a as
sumir este honroso cargo, por mais breve que fosse o tempo da assunção, eu 
me tornaria um intérprete dos interesses, aspirações e reivindicaç_ões do leste 
mato-grossense, notadamente do Município de Barra do Garças, não só no 
Mato Grosso que hoje desponta no Centro-Oeste brasileiro, assim como toda 
região, como a grande opção da agricultura e da pecuária, que já se tornam 
campos económicos que podem contribuir de modo efetivo no aumento da 
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produção, que constitui a grande ineta da recuperação da economia brasilei-
ra. 

Além disso, nosso subsolo é rico cm ouro, diamante, cristais e uma infini
dade.de outras riquezas que, se racionalmente exploradas, abrirão novos e se
guros caminhos que permitirão o fortalecimento de nossa economia. 

O que nos estã faltando é uma corajosa política de promoção e aprovei
tamento das nossas potencialidade, para que o título, que tão orgulhosamen
te conquistamos, de o maior produtor de arroz de sequeiro do mundo, não se 
constitua em apenas mais um slogan, mas sem expressar o seu real significa
do. 

Nossas autoridades precisam voltar suas vistas para nossa região, por
que ali, sem ufanismo, estâ o futuro das nossas grandes esperanças. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

p SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte 
discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um dos temas permanentes nos debates parlamentares é o alto custo dos 
financiamentos do Sistema Nacional de Habitação. Criado para solucionar o 
problema da casa própria, o BNH, apesar de algumas resoluções ultimamen
te tomadas, ainda não oferece condições satisfatórias à classe média brasileira 
para resolvê-lo. 

O que se cobra de juros e correção monetária sobre o valor dos emprésti
mos contraídos, torna-os praticamente proibitivas. Tanto assim que aumen
tam, a cada dia que passa, os recursoso·ociosos âa Carteira de Habitação da 
Caixa Económica Federal e dos demais agentes financeiros do BNH que, 
para não ter prejuízos, passa a investi-los no setor p6blico, no custeio de 
obras de infra-estrutura dos centros urbanos de maior dimensão. Estão aí os 
chamados projetas CURA, em implantação em todas as capitais das unida
des federativas e bem assim nas demais grandes cidades, como testemunho de 
minha afirmação. 

O que desejo enfatizar é que se tem dado, ao BNH, um cunho mais eco~ 
nômico do que social, numa inversão de valores que não se justifica, num país 
em que o deficit habitacional é bastante acentuado. 

O argumento mais forte dos que procuram explicar essa política é a de 
que a principal fonte de recursos do BNH é o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, que precisa ser atualizado monetariamente e cujo emprego exige 
uma remuneração compensadora. Mas só o lucro que jâ renderam as apli
cações do BNH daria uma margem bem apreciável de novos recursos dis
poníveis para financiamento de um plano especial destinado a atender à de
manda da casa própria dos trabalhadores e da classe média, cujos emprésti
mos, pela sua natureza social, ficariam isentos do pagamento da correção 
monetária, num prazo bastante longo. Enquanto isso, num outro plano, se
riam incluídos os financiamentos destinados à construção de casas para alu
guel, sobre os quais incidiria não só a correção monetária, mas juros bem 
mais altos, num prazo menor. E, por último, ainda num outro plano, esta
riam os empréStimos para construções de i.nlóveis para o comércio a a indús
tria, em prazo ainda menor e com a incidência de juros ainda mais altos e cor
reção monetária. Contanto que Se atenuasse a sobrecarga dos que precisam 
adquirir ou constfilir a sua casa própria. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem ao contrário disso, o que se vê é 
o Governo onerar ainda mais os financiamentos do BNH. Agora mesmo, o 
Banco Central estabeleceu o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) re
cafsse também sobre os empréstimos, do Sistema Nacional de Habitação, 
quando forem superiores a Cr$ 1.229.940,00, equivalentes a 2.250 UPCs e 
destinados à construção, reforma ou ampliação de imóveis. Os imóveis jã 
concluídos e com habite~se foram, estranhamente, isentados do IOF. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar nã~ se diga que o 
imposto somente será cobrado nos emprêstimos maiores, pois, aos preços da 
nossa construção civil, o limite de 2.250 UPCs, ou sejam, Cr$ 1.222.940,00, 
nada representa para a construção de uma casa própria destinada à família de 
classe média, sobretudo quando, muitas vezes, se inclui a compra do terreno 
no contrato de financiamento. Por outro lado, porque s6 incidir o imposto 
sobre os empréstimos para construção, quando deveria ser da filosofia do Sis
tema Nacional de Habitação o estímulo à construção civil? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo noticiou a imprensa, o presidente 
do BNH fez um relatório ao Ministro Mário Andreazza mostrando os efeitos 
negativos da IOF no Sistema Nacional de Habitação. O documento revela 
também que os recursos da poupança voluntária do público- cadernetas de 
poupança e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - não são inflacio~ 
nârios, porque eles jâ estão disponíveis no mercado inter'no. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDB- RS)- Permite: V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) - Ouço, com prazer, o 
nobre Líder da Oposição. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ainda mais. Além dos aspectos 
que V. Ex• estâ abordando, que são da maior relevância, ainda hâ mais.~ que 
um órgão de caráter administrativo e composto de pessoas nomeadas pelo 
Poder Executivo, e exclusivamente por ele1 é que legisla neste País, usurpando 
atribuições que são, historicamente, do Poder Legislativo. Esta, me parece, ê 
a primeira das questões; em segundo lugar, vem esta que V. Ex'"; com a maior 
propriedade, acaba de abordar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito grato pela sua 
intervenção. V. Ex•lembra, muito oportunamente, a presença do Banco Cen
tral como um apêndice do Poder Legislativo no BrasiJ, tais as resoluções que 
toma, quase todo dia, numa espécie de delegação de poderes. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Em matéria tributâria, não cabe 
delegações de poderes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Perfeitamente. V. Ex• 
tem inteira razão._ Realmente, em matéria tributâria não pode, nem deve ha
ver delegação de poderes. 

ContinuO, Sr.· Presidente, Srs. Senadores: 
No Rio de Janeiro, o Secretário Municipal do Planejamcnto e Coorde

nação Geral, MatheuS Schneider, segundo O Globo, disse que a regulamen
tação da cobrança do IOF afetarâ drasticamente toda a indústria de cons
trução civil, com ênfase especial nas habitações para a classe média. 

E enfatizou: 

~·Num momento em que o deficit habitacional é agravado ao 
ritmo de 22.000 habitações ao ano e em que a Prefeitura vem envi· 
dando esforços no sentido de baratear o custo da construção civil 
para facilitar a tão almejada aquisição da casa própria, sofrem os 
moradores da cidade um rude golpe." 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Senador Humberto Lucena, 
durante minha última estada em Fortaleza, estive em conta to com setores em
presariais ligados à ârea da construção civil. E pela explanação que eles me fi
zer3.in da incidência da cobrança do IOF sobre o Sistema Nacional de Habi
tação, eles provaram à sadc!óãcfe quca clasSe rilédia;CV. Ex• enfatiza este 
ponto, serã duramente atingida por essa medida agora adotada na área go· 
vernamental, ao arrepio de qualquer manifestação do Congresso Nacional. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não só a classe mé
dia, nobre Senador, como os trabalhadores de um modo geral, porque essa 
medida tende a ampliar o desemprego. Como sabe V. Ex•, a construção civil é 
uma das maiores fontes de emprego no nosso mercado de trabalho. E se ela é 
tão duramente atingida pelo próprio Governo, evidentemente que a contra· 
partida será o desemprego em massa, em meio a essa inflação assustadora que 
vai devorando a economia do povo, 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) - Muito bem! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em face disso, resta-me apelar aos Srs. Ministros do Planejamento 
e do Interior, no sentido de reexaminarem o assunto, de tal sorte que se con
ceda total isenção do IOF aos financiamentos destinados à casa própria, por 
ser um~perativo da mais absoluta justiÇa social. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD(PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Amanhã fará um mês que nesta tribuna eu estive, formulando duas inda
gações ao eminente Líder do Governo, a respeito de assunto que me parecera 
de importância a justificar este questionamento e com o propósito de veres
clarecido o problema e tranquilizada a opinião pública. É que os jornais de 
c;mt_ãq noticiavam, e entre esses jornais um deles era o Jornal do Brasil, que de
rivados do petróleo sofreriam aumento da ordem de 50%, para cobrir o preço 
do óleo, e eu perguntava se era exato, se a notícia era procedente ou não. Em 
segundo lugar, eu perguntava por que a composição, a estrutura de preços da 
gasolina e de outros produtos tinha deixado de ser divulgada, como vinha 
~endo feita- anualmente. Se_gundo essas notícias sabia-se, por exemplo, que a 
carga tributâria inserida no preço da gasolina, que era de47,7%, passara para 
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57,3% no penúltimo aumento, uma vez que, no último aumento, esses dados 
não haviam sido divulgados. 

Depois disso, jâ houve um segundo novo aumento do preço da gasolina, 
ainda no mês de abril, quando ela passou a custar 28 cruzeiros. 

Ocorre que, agora, os jornais voltam a falar_em _n__o_y_o aumento da gasoJi .. 
na, desta vez para 36 cruzeiros o litro, e além disto os jornais, creio qUe de 
hoje, relativamente a este projetado, propalado preÇo da gasolina, os jornais 
informam que o Conselho Nacional do Petróleo encaminhará ao Ministro 
das Minas e Energia uma estrutura de novos preços para os combustíveis em 
geral. 

E, ainda, os jornais de ontem divulgavam notícia segundo a qual o Mi· 
nistro do Planejamento submeteria a Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República a minuta de um decreto-lei - sempre decreto-lei - pela qual ha
veria uma modificação na incidência do Imposto sobre Combustíveis Líqui
dos no preço dos derivados de petróleo, de uma maneira geral 

De S. Ex• o nobre Senador Jarbas Passarinho ouvi, na ocasião, que, em 
breve tempo. daria resposta a ambas as indagações, e mais tai'de me disse que 
jâ estava de posse, inclusive, desses elementos. Mas como até agora S. Ex•, 
talvez absorvido por outros encargos, ainda não se ocupou desta matéria, e 
como agora se volta a falar acerca dos dois assuntos por mim levantados: a 
majoração do preço da gasolina e outros subprodutos do petróleo e ainda 
acerca da estrutura de formação desses preços, entendi que era oportuno re· 
novar a solicitação feita, amanhã, faz 30 dias. 

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

dos 50% a que o jornal se referira, considerei o assunto ultrapassado. V. Ex• 
volta a ele porque há novas notícias de modificação da estrutura dos preços. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Sim, mas de 6% foi o 
aumento só da gasolina. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Mas os outros são menores. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E queria Deus que con
tinuem sendo menores! 

Mas, eu gostaria que o País soubesse, através da palavra do Líder do Go
verno nesta Alta Câmara, de que aquelas notícias, seguhdo as quais os au
mentos_ de alguns derivados de petróleo chegariam, para mim, à astronômica 
casa dos 50%, não tinham fundamento. Porque lhe posso dizer uma coisa, 
nobre Senador, estas notiCias intranQüilizam o consumidor e o produtor. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sem dúvida. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- De modo que quando 
propus essas questões eu cheguei mesmo a dizer que estava fazendo a título de 
colaboração. Porque se elas não são exatas, ou se as notícias não eram exatas, 
e ainda hoje não são, eu folgo com isso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A palavra que eu tive do Presi
dente do Conselho Nacional do Petróleo foi precisamente esta. Eu não quis 
avançá-la. sobretudo de público, porque a variação cambial tem sido de tal 
ordem que pode nos surpreender em relação à afirmativa feita mesmo por um 
homem sêrio. Mas ele me disse que não havia a menor possibilidade de ter
mos um aumento de 50%, ~ menor possibilidade, mesmo na gasolina. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pois não. 0 SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Era isso que eu gostaria 
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não sei se V. Ex• se recorda de de ouvir, a fim de que ouvindo eu, ouvisse também a Nação. Como logo após, 

que lhe dei, em pessoa, uma informação preliminar, não de plenârio. ainda no mês de abril, eu falei, eu me ocupei desse assunto na sessão do dia 

o SR. PAULO BROSSARD (PMDB _RS)_ Fiz referência a isso. 14,jã hã menos de 10 dias depois, os jornais de 23jã informavam que a gaso
lina sofreria uii:t aUmento que, graças -aos céuS. não foi de 50%, mas de 6%, diz 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E nessa ocasião lhe transmiti V. Ex•. Quanto à gasolina e aos outros derivados do petróleo, esta era uma 
duas observações que a mim me foram passadas pelo Presidente do Conselho questão. Mas tem a outra: é a da estrutura dos preços. Porque se o Presidente 
Nacional do Petróleo. A primeira é que a estrutura de preços é considerada do Conselho Nacional do Petróleo, como V. Ex• diz, é partidário da divul
um documento confidencial até a sua publicação; e esta publicação é libera- gação, por que deixou de ser feita essa divulgação que vinha sendo feita? Na
da apenas pelo escalão superior, que é o Ministro das Minas e Energia; e o quela oCasião eu disse: de duas uma, ou há correção ou não há correção. Se 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo estava inteiramente favorâvel a hã correção, não hã porque não divulgar, não tornar público; e se, pordes
que, uma vez conhecida de público a modificação de preços. a estrutura fosse ventura, houver incorreção, então, mais necessário se faz ainda a publicidade, 
publicada. Segundo, que a informação que V. Ex• trouxe à Casa, procedente para que a correção possa ser feita. Eu reclamo, reclamo a divulgação desses 
de leitura de jornais, se não estou equivocado, falava em aumento de 50% do dados, porque entendo que a divulgação é um direito, pelo menos, é um direi
preço de derivados de petróleo, em breve tempo. E o aumento que foi feito to que o grande consumidor nacional tem. 

- e foi o único feito entre o primeiro discurso de V. Ex• e o dia de hoje- 0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS _ PA) _Permite-me v. Ex•? (Assenti
correspondeu a pouco mais de 6%. Sabe V. Ex•, provavelmente que, dejanei- menta do orador.)- Só para concluir; em seguida, acho que seria mais inte
ro para cá, jâ estamos pagando mais 5 dólares por barril de petróleo em com- ressante que o Senador Evelãsio me proporcionasse a oportunidade rápida, 
paração ao que pagávamos em dezembro. E, conseqüentemente, não é possí-
vel deixar de fazer refletir sobre a econoínia interna brasileira os custos que para dizer que o aumento da gasolina se deu poucos dias depois que V. Ex• 
nos são impostos por esses verdadeiros resgates, como assim chama o Profes- ocupou a tribuna. Então, o modus faciendi foi mantido o níesmo. naquela al
sor Gudin, que pagamos à OPEP, não mais a cada ano, mas a cada período tura. Mas agora deposito esperanças fortes de que diante da minha colocação 

para o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo e deste para o Ministro, 
do ano. Com a aproximação de uma nova alteração de preço. eu disse ao Pre- ·que na primeira oportunidade em que se dê a alteração- seja também publica
sidente do Conselho Nacional do Petróleo que ia me dirigir ao Ministx:o das da a estrutura de preço. 
Minas e Energia para que e1e autorizasse a publicação da estrutura, exata-
mente referindo que essa tinha sido uma solicitação de V. Ex• com a qual O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- É exatamente o que eu 
tínhamos ficado inteiramente de acordo. Esta é uma informação que eu faço desejo e é a razão pela qual voltei à tribuna e na tribuna me encontro neste 
a V. Ex• agora em plenário, reservando-me o direito de discutir depois a colo- momento. 
cação do nobre Senador Itamar Franco a respeito do que o jornal publicou, Sr. Presidente, antes de encerrar. quero ter o_ prazer de ouvir a palavra do 
atribuindo: S. Ex• de que o Governa fafta à verdade qUando explica as razões Senador por Santa Catarina. 

do aumento de custo da gasolina e dos derivados de petróleo. 0 Sr. Evelásio Vieira (PP _ SC) _ ~ com 0 intuito de colaborar com 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente, o que o V. Ex• nos debates que registro o que houve hã dias: o titular do Ministério 
Senador acaba de dizer no aparte jâ me havia dito a mim pessoalmente, e eu, das Minas e Energia-, no Rio de Janeiro, n~_ Clube Militar, numa palestra 
hã instantes, fizera referência a esta conversa entre nós ffiantida. Mas, como para um grupo de senhoras e interrogado a propósito das majorações cons
me ocupei deste assunto da tribuna do Senado exatamente pela importância tantes da gasolina, respondeu que era preciso esses aumentos para se apurar 
que a ele dou, entendia que, mais do que a mim, estas explicações deveriam recursos, em favor do desenvolvimento do PROÃLCOOL e também da ener
ser dadas ao Senado e, mais ainda do que ao Senado, à população brasileira, gia nuclear. Era o registro da declaração do Ministro de Minas e Energia feita 
ao consumidor brasileiro. há dias no Clube Militar numa palestra feita para um grupo de senhoras. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite: primeiro, 
o fato de eu me dirigir a V. ~x•pessoalmente, traduz não apenas o apreço que 
lhe tenho pessoalmente ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Muito obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Como vê a Casa silo 
questões que devem ser esclarecidas. Por que? Porque seguramente o Senado 
conhece estudos que revelam que os aumentos tributários sobre a gasolina e 

· outros derivados do Petróleo têm sido superiores aos aumentos do petróleo. 
Noto que o nobre Senador Jarbas Passarinho faz um gesto negativo. É uma 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- ... mas também a obrigação que questão, nobre Senador, que ê preciso ser esclarecida. Eu não estou afirmando 
teria de dar ao Líder da Oposição uma resposta pronta. Segundo, quando ve- isto, mas eu tenho lido e volto a dizer que de duas uma: ou a análise é correta 
ríficamos que o aumento da gasolina foi de 6% e que isto ficava muito longe ou incorreta. 
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O Sr. Jarbas Paslarlnho (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite, V. Ex• 
tem lido ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se elas forem corretas 
como deduzo, na expressão fisionômica e no gesto do nobre Senador, o maior 
interessado nisso não é o Líder da Oposição, ê o próprio Governo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Certe. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-!; o próprio Governo.[; 
Por isso que cu disse então, e volto a dizer agora, o maior interessado no ple~ 
no esclarecimento deste assunto ê o Governo mais do que o Líder da Opo
sição. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - V. Ex• me permite? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS --PA)- Eu apenas respeitava a sua in~ 
tenção de concluir o seu discurso. V. Ex.• disse que antes de finalizar ouvia o 
nobre Senador por Santa Catarina. E eu ao lhe dar o primeiro aparte e V. Ex• 
aquiesceu em o receber, fiz referência nominal a essa brilhante figura do Se
nado, o Senador por Minas Gerais, Senador Itamar Franco. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - !; outra questão! 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Ele fez uma declaração. V. Ex• 
levanta a questão. Talvez fosse oportuno darmos uma resposta, agora, que eu 
diria preliminar1 depois desenvolveríamos essa questão. E gostaria de ter essa 
resposta e em seguida, analisada pelo engenheiro e Senador por Minas Gerais 
à luz da avaliação dos preços e das sêrires entre os anos de 1972 e 1979. O Se
nador Itamar Franco- se não estou equivocado ~_referiu-se ao CIF médio. 
E naquela altura, estou citando de memória, disse que o crescimento do CIF 
médio teria sido bem inferior ao crescimento rio mesmo período do preço da 
gasolina. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Suponho que haja inte
resse para o devido esclarecimento. O meu tempo pertence aos Senadores e é 
um condomínio. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Uma pequena intervenção, 
nobre Senador Paulo Brossard, uma vez que V. Ex• é quem está com a pala
vra. Aguardava1 com uma certa ansiedade, os números. Evidentemente pres
tarei a devida atenção, porquanto o merece o nobre Líder Jarbas Passarinho, 
para posterior análise. Mas de qualquer forma, Senador Jarbas Passarinho, 
quando me referi o fiz baseado numa variação de I 972 a 1979, dando a va
riação mêdia do CIF e a média também dos preços dos derivados de petróleo, 
como a gasolina, o gás de cozinha e o querosene. Mostrei, também, o preço 
mêdio. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- De que me recordo, nobre Se
nador Paulo Brossard, que quando dei um aparte ao Senador Itamar Franco 
chamava a atenção para o fato de que o preço da gasolina subsidia o preço do 
óleo diesel e o preço do óleo combustível. E, portanto, era importante para 
nós analisar a afirmativa de S. Ex• no todo quando ele falava que também os 
demais derivados tinham subido além do crescimento do CIF. Temos aqui, 
Senador Paulo Brossard e Senador Itamar Franco, o documento que o Con
selho Nacional do Petróleo nos enviou. Antes de abrir debate, vou entregar 
este documento à liderança do partido e a V. Ex• ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Desde jã agradeço. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) - ... e depois discutiremos, se o 
documento por si, não for suficiente para prOVar o que nós admitimos que ele 
prove: que nem mesmo a gasolina subiu no valor correspondente ao valor de 
queda de capacidade aquisitiva do cruzeiros em face do dólar. Porque não é 
só comparar o problema do CIF, é preciso comparar também o risco cam
bial. São as duas colocações conjugadas em risco cambial, porque alêm do 
valor do petróleo em si, hã o valor do dólar em relação ao cruzeiro- retifico 
-o valor do cruzeiro em relação ao dólar e o dólar na sua variação de preçO 
- CIF- do produto bruto, Passarei às mãos de V. Ex• e do Senador Itamar 
Franco, agora, esse documento. E, em seguida, se ainda houver dúvidas, vol
taremos a discuti-lo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Senador Itamar Franco, 
V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -Apenas, Senador Paulo Bros
sard, antes que V. Ex• encerre, tivemos oportunidade, no Senado Federal, de 
debater a questão no Senado Federal e S. Ex•, o nobre Líder Senador Jarbas 
Passarinho prometeu, como o cumpre hoje, responder às nossas indaga:ções. 

Quero deixar claro a V. Ex•, sem querer entrar ainda nos números~ porque 
não os cOnheço, que fiz essa análise, esse estudo, depois de mostrar que a 
Oposição não apresenta números aleatoriamente, não traz os números de 
uma maneira irresponsável. Eu o fiz- veja V. Ex•- depois de ter solicitado 
à Mesa do Senado informações da PETROBRÁS, pri~cipalmente conside· 
rando o aumento de mais de 50%, em novembro de 1979, dado ao preço da 
gasolina. Solicitei infoi'ri1.3Çõ~S do Governo se havia um sobrepreço em re
lação à gasolina, jâ qUe tudo fazia entender isto e nós entendíamos que o Mi
nistro do Planejamento não poderia fazê-lo_. Essas informações foram nega
das. Evidentemente, tivemos de fazer um trabalho de pesquisa e apresenta
mos nosso trabalho. Vamos aguardar os números do Senador Jarbas Passari
nho que são os ofidais e vamos debater, então. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Veja V. Ex•, Sr. Presi
dente, que não me faltava razão em voltar ao assunto, porque esse assunto 
começa a ser esclarecido_e queira Deus que fique perfeitamente esclarecido. 

Gostaria apenas, para concluir, Sr. Presidente, de dizer que uma questão 
semelhante a esta foi objeto, no Canadá, nos últimos dias do mês de de
zembro, de urna votação parlarhentar, em termos de confiança. O Primeiro
Ministro daquele pais solicitava pór víã parlamentar, uina elevação de tribu
tos sobre o petróleo. Diante da reação da oposição, ele colocou a questão em 
termos de confiança, e eu tive a ventura de assistir à sessão do Parlamento ca~ 
nadense, e por uma diferença de 6 votos, 139 contra 133, a pretensão do Go
verno, do Gabinete, foi in:Sucedida na Câmara dos Deputados do Canadã. 
Isso foi ao cabo de uma sessão memorável, admirãvel. Imediatamente após a 
votação,(_) Primeiro-Ministro pede a palavra para dizer que, como era do co
nhecimento da Casa -e do país, o Governo havia colocado aquela questão em 
termo de confiança, e que diante do voto da Câmara não lhe restava, senão, 
solicitar ao Governador-Geral a sua demissão - a demissão do governo. E 
entre palmas e manifestações de desagrado, a sessão foi encerrada. E, no dia 
seguinte, a nação tomava conhecimento de que o Governador-Geral, no uso 
dos seus poderes constitucionais, dissolvera a Câmara para que o eleitorado 
decidisse a questão entre Câmara e Governo. E, como é sabido, no dia 18 de 
fevereiro, o eleitorado do Canadá deu razão à Câmara, tanto assim que, das 
eleições, das urnas parlamentares, surgiu um novo gabinete agora presidido 
pelo Sr. Trudeau. . 

Lá, onde se pratica o governo parlamentar, lã se faz assim. Aqui o nobre 
Senador faz uma solicitação e não tem resposta. E eu sou obrigado, Sr. Presi
dente, a me dirigir ao Líder do Governo como se fora Primeiro-Ministro, e 
antes o fosse ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E eu fico triste que V. Ex• diga 
que se vê obrigado a se dirigir a mim, corno se isso lhe causasse um grande de
sagrado pessoal... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Eu me vejo obrigado 
porque eu gostaria de me dirigir, nesta Casa, ao primeiro Ministro, aos Mi
nistros perante ela responsáveis que ao seu seio comparecessem. Então, tenho 
de recorrer ao nobre Líder do Governo como se S. Ex• fosse uma espêcie de 
Primeiro-Ministro ou Primeiro~Ministro Parlamentar, para haver aquelas in
formações que de outra maneira não as teria. 

Agora, se dependesse do meu voto e creio que de muitos votos nesta Ca
sa, em vez dos dois Primeiros-Ministros exist-:ntes por aí, haveria um, e V. 
Ex• seria o titular. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Muito obrigado. Fico honradís
simo, especialmente em face de uma frustração de não ver isso possível e sus
cetível de realização tão cedo, nos próximos 100 anos. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas V. Ex• deseja tanto 
mal ao seu País? ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, ao contrãrio. V. Ex• sabe 
que eu sou um patriota que se aproxima do grau de patriotismo de V. Ex• 
Portanto, eu não desejaria m~l ao meu Pais. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-~ que eu não posso in· 
terpretar de outra maneira, a menos que V. Ex• ainda pretenda viver mais 100 
anos, e só após o centenário teria a possibilidade de vir a ser o Primeiro Mi
nistro. Isto quer me parecer que contraria as leis naturais •.. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Contraria, e contraria em 
vãrios sentidos. Mas, ontem, quando eu lia um número da revista francesa 
L'Express, a respeito da Itália, pensei muito em V. Ex• Se não tivesse deixado 
esta revista no Estado do Parâ, hoje ela passaria para as mãos de V. Ex•, para 
que pudesse ver o outro lado do parlamentarismo na Itãlia, e aquilo de que a 
Itãlia é o símbolo em relação às instabilidades. Mas eu não gostaria de discu
tir o parlamentarismo agora. 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Na Itãlia, Sr. Presiden
te:, uma nação que: viveu 20 anos sob uma ditadura fascista, que sofreu uma 
guerra dura no seu território, e que retomou o caminho da democracia atra
vés da sua forma mais adiantada, mais evoluída. E, a despeito de todas as 
grandes divisões da opinião pública italiana, é um país que tem superado, 
paulatinamente, as grandes, as enormes crises que vem enfretando, inclusive 
as da violência, inclusive as do terrorismo, porque lá não foi decretado o esta
do de sitio, lã não existe estado de emergência. Foi votada uma lei, realmente, 
que dá poderes ao Governo de fazer investigações em relação às pessoas, às 
casas e às residências ..• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Aós telefones, às cartas ... 

·o SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A lei autoriza isto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E é o exemplo edificante para o 
mundo inteiro. com a·gaiola dos presos da .. Brigada Vermelha" e, em segui
da, cada um dos juízes que tem a coragem de dar uma sentença condenatória 
ser abatido pelo terror ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- É a despeito disto, a 
despeito de haver manifestações anti-sociais deste tipo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas não coloco isso no regime. 
Realmente, não debito isto ao regime. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - ... a despeito disto, a 
Itália não recorreu, após 1947, a soluçõe_s extralegais, não recorreu nem ao 
A to I, nem ao Ato 2, ao Ato 5, etc .. , 

O Sr. Gihan Rocha (PP- SE)- V. Ex.• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- De modo que volto a di
zer que aqui eu desejaria: ·poder me dirigir ao Primeiro Ministro, Chefe do 
Governo, mas Governo enquanto tiVesse a maioria parlamentar, responden~ 
do perante a Câmara pelos atos que praticasse. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha.) 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não posso encerrar, Sr. 
Presídente, sem ouvir o aparte do nobre Senador Gilvan Rocha, e logo, en
cerrarei. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Serei breve. Muito lhe agradeço, nobre 
Líder, e quero manifestar minha alegria de vê~lo mais uma vez defendendo a 
excelência do regime parlamentar, e estranhar uma observação do Líder da 
Maioria, de que esse século o País não adotará essa experiência comprovada 
nos países mais ciVilizados do mundo. Eu fico a me perguntar se essa ojetiza 
por um sistema altamente democrático decorre de doutrina- coisa estranhá
vel para um homem de formaçãO deinocrãtica como é o Sr. Líder da Maio~ 
ria- ou se é da conveniência do Governo que essa depuração democrática 
não venha tão cedo para o País. Aí sim, o Congresso Nacional assumiria o 
seu papel de preponderância no equilíbrio dos poderes. f: evidente que isto é 
estranhável, a menos que S. Ex• esteja tocado pela doutrina do Planalto que, 
agora, sem mais nenhum subterfúgio, tenta fazer mais cem anos de partido ú
nico e de solidão. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Encerro Sr. Presidente, 
lembrando apenas que amanhã deverâ haver uma sessão _especial em homena
gem à memória de Cax.ias~ antigo membro desta Casa, membro do Conselho 
de Estado, Patrono do Exército Brasileiro, conhecido como "O Pacificador''. 
Pois bem, enquanto no Bntsil não se praticou o Governo Parlamentar, o Go
verno de Gabinete, era a sublevação no Maranhão - Província pacificada 
por Caxias; era a sublevação em São Paulo, em 1842- Província pacificada 
por Caxias; era a revolução em Minas Gerais- Província pacificada porCa
xias; era a revolução no Rio Grande do Sul- Província, por fim, pacificada 
por Caxias. Mas depois que o Governo de Gabinete voltou,a sçr praticado no 
nosso País, Governo de Gabinete que não estava previsto na Constituição do 
Império, e que foi uma criação extraconstitucional, não houve mais revo
luções. A espada de Caxias ficou reservada para os problemas externos - do 
Rio da Prata, do Paraguai. 

Com a República presidencialista tivemos, outra vez, esta interminável 
crónica de revoluções, de golpes de estado, de estados de sítio, e não sei do 
que mais. E é com este espetãculo, com este quadro que nos fornece, não a 
História estrangeira, mas a História do nosso País, é que ainda se fala em cem 
anos de espera, para que a democracia representativa venha a ser praticada 
francamente em nossa Pátrí3. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena - José Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Car

reira ~ Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Alberto Silva - Mauro 
Benevides - Dinarte Mariz - Curtha Lima - Luiz Cavalcante - Gilvan 
Rocha- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Cal
moo - Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Tancredo 
Neves- Franco Montoro- José Caixeta- Henrique Santillo- Benedito 
Canelas _:_ Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Leite Chaves - Lenoir 
Vargas - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 144, DE 1980 

Requeiro, nos termos do art. 371, alinea c do Regimento Interno do Se
nado Federal, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 10/80 que uRevi
gora o parágrafo único do art. 33 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971". 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1980. - Paulo Brossard, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Requerimento que vem de ser 
lido serã incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19~Secretârio. 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 93, DE 1980 

Dispõe sobre a Obrigatoriedade de divulga~ão, em cinema, rádio e 
tele,·isão, da Históril -do Brasil ou de seus vultos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '~ Ficam os produtoreS de filmes para cinema e televisão, ilovelas, 
inclusive para rádio, em todo o Pais, obrigados a produzir, para cada cinco 
filmes realizados, pelo menos um sobre a História do Brasil ou sobre seus vul~ 
tos. 

Art. 29 Os exibidores ou produtores farão apresentar obrigatoriamen
te, para cada cinco programãçôes em cinema, rãdío e televisão, pelo menos 
uma, com filme ou, conforme o caso, novela sobre a história brasileira ou 
seus vultos. 

Art. 3'~ Aos transgressores desta lei serão aplicadas: na primeira in
fração, multa de 20 a 50 valores de referência; na reinCidência, além do dobro 
da multa aplica.da, suspensão de funcionamento até trinta dias; e, na reinei~ 
dência continuada, cassação da respectiva licença. 

Art. 49 Sem prejuízo das sanções previstas no artigo anterior, aos transM 
gressores desta lei é vedada a concessão de financiamentos por entidades estaM 
tais da administração centralizada ou descentralizada. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias contados de sua publicação. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de_ sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Temos observado, nestes últimos tempos, a indiferença de muitos dos 
nossos patrícios pela história pátria e pelos vultos que a dignificaram. Essa 
conduta incomum, comparada com a das décadas anteriores a 60, deixa-nos 
preocupados, pois parecem acentuar-se cada vez mais, se não forem tomadas 
providências no sentido de despertar esse interesse de ordem cívica. 

Já Scanom, há alguns anos, alertava: .. A ignorância da história.e odes
dém pela história são sistemãticOs da enfermidade da cultura de hoje". 

Através de medidas atraentes, como assinala o projeto, despertaremos o 
gosto pelo passado que, como se sabe, tem alto significado de amor ã pátria. 

CremOs que o cinema:, a TV e o rádio são os meios indicados para aten
der ao que ora propomos, porque, afina(, são esses instrumentos os responsâ· 
veis mais diretos pela boa formação da nossa gente. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1980. -Jorge Kalume. 

( Ãs Comissões de Constiluição- e Justiça, -e de Educação e Cullura.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19~Secretário. 
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E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 145, DE 1980 

Senhor Presidente: 
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 233, item 2, e seu§ 19 do Regimento 

Interno, seja transcrito, nos Anais do Senado, o editorial publicado pela re
vista O EsPelho, na sua edição de 21 de abril próximo passado, sob o título 
••A Morte de um estadista", numa justa homenagem à memória do escritor _e 
político José Américo de Almeida. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1980. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § 1•, 
do Regimento Interno, o requerimento serã publicado e submetido ao exame 
da Comissão Diretora. · 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do n9 2, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a escolha e a no
meação dos dirigentes das fundações de ensino superior. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação. 

O Sr. Orestes Quércía (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB - SP. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, encaminha
mos a votação deste requerimento de urgência com um apelo, no sentido de 
que seja aprovado pelo Plenário desta Casa, dada a importância da pretensão 
do Projeto de Lei n9 2, de 1980, do Senado Federal, de autoria do nobfe Sena
dor Humberto Lucena, projeto este que visa a autonomia universitãria, que, 
em toda a História deste País, tem sido fundamental para o Ensino Superior. 

Ocorre, Sr. Presidente, que a Lei n9 6.733, de 4 de dezembro de 1978, ao 
dispor sobre a nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou manti
das pela União, não excepcionou os casos de escolha e nomeação dos dirigen
tes das fundações de ensino superior, isto é, de algumas universidades. Em ra
zão disto; houve, segundo ressalta o Senador Humberto Lucena, uma espé
cie de intervenção do Governo nas universidades regidas por uma fundação. 

Sr. Presidente, assinalamos a justeza deste projeto de lei, no sentido de 
restaurar os pressupostos da auronomia universitária. 

Em virtude disto, nosso apelo, em nome do PMDB, para que a Maioria 
da Casa aceite a urgência, para que possamos aprovar, o mais rápido possí
vel, este projeto de lei. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, requeiro veri
ficação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder à verificação so
licitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chega
da ao plenãrio dos Srs. Senadores que se encontram em se~s_ gabinetes. 

Estã suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 55 minutos, a sessão é reaberta às /6 ho
ras e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ reaberta a sessão. Vai ser 
procedida a verificaÇão requerida pelo nobre Senador Humberto Lucena, 
através do processo eletrõnico de votação. 

Para tanto, solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos 
lugares. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votaçao.) 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema - Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves 

-Amaral Peixoto- Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Ma
ri:z:- Gabriel Hermes - Helvídio Nunes - Henrique de La Rocque- Jar· 
bas Passarinho - Jorge Kalume- José Caixeta - José Guiomard - José 
Lins- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Milton 
Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Põrto 
- Pedro Pedrossian - Raimundo Parente - Saldanha Derzi -Tarso Du
tra - Vicente Vuolo. 

VOTA "SIM" O SR. SENADOR: 
Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram contrariamente ao re
querimento 29 Srs. Senadores; pela aprovação, um Sr. Senador. Não houve 
quorum para deliberação. 

A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária, junta
mente com todo o restante da pauta, cujas matérias estão em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 125, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei 
do Senado n9 188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta e mo
difica a redação de dispositivos da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1963; e 
n9 319, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao empregado utili
zar a conta vinculada ao nascimento de fllho, acrescentando dispositivo ao 
art. 8• da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n• 5.107(66. 

-3-

Votação, em primeiro turno; do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei número 1.060, de 5 de fe
vereiro de 1950, que uestabelece normas para a concessão de urgência, judi
ciãria aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, 

no mérito, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com Emenda n9 1-CF que apresenta. 

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 221, de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en
tidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - J9 pronunciamento: pela constitucionali

dade, juridicidade e favorável quanto ao mérito; 
29 pronunciamento: (reexame solicitado pela Comissão de Finanças)

aceitando a conclusão daquela Comissão de que o Projeto não é de Lei Com
plementar; e 

- de Finanças, favorável. 

-5-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei n' 3.071, de I' de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão: 
-de CõtiSti-tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

-6-

Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(nl' 363/19, na Casa de origem), restabelecendo direito de servidores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Comis· 
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 139/80, do Senador Ber

nardino Viana, de adiamento da discussão para exame da Comissão de Cons· 
tituição e Justiça.) 

-7-

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da Comissão de 
ConstitUição e Justiça. que conclui contrariamente à convocação compul-
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sóri~ do Governador do Distrito Federai para prestar esclarecimentos sobre 
sua administração ao Plenãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n,., 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 140(80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma comuni
cação, o nobre Senador Orestes Quércia-. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Perdoem-me ter pedido a palavra para uma comunicação. Pretendo dei
xar nesta tarde, na sessão do Senado, uma râpida palavra, tendo em vista a 
sucessão da greve do ABC. 

Sr. Presidente, nós que acompanhamos, de perto e de longe, a suCessão 
dos acontecimentos de São Bernardo, concluímos, evidentemente, de maneira 
diferente do Governo Federal, sobre aquilo que ocorreu, principalmente na 
cidade de São Bernard?, tendo em vista que foi uma ocorrência que abrangeu 
todo o ABC, mas, principalmente, na Cidade de São Bernardo. 

O Governo quis vencer, quis desmoralizar o movimento sindical de São 
Bernardo. Pode ter vencido, não sei se desmoralizou, acredito que não, por
que ficou comprovado, Sr. Presidente, que não foi um movimento nascido, 
tendo em vista a força de uma liderança, tendo em vista o apoio da Igreja. Foi 
um movimento espontâneo dos trabalhadores de São Bernardo, não buscan
do melhoria salarial, mas entrando numa luta de aspecto político, no sentido 
de conseguir uma abertura maior para o movimenfb sindical deste -País. 

São Bernardo tem funcionado, Sr. Presidente, e funcionou como um gru
po de vanguarda, no sentido de conseguir a liberalização democrática para 
este País; no sentido de dar a sua contribuição para esta liberalização. 

~ assim, Sr. Presidente, que entendemos que deva ser considerada a 
ocorrência de São Bernardo. 

Não acredito que houve incentivo do Bispo àquela movimentação. Hou
ve, nos últimos dias, Sr. Presidente, manifestações espontâneas. 

Os metalúrgicos realmente queriam invocar o direito Natural para con
seguir uma abertura política para o movimento sindiCal. 

Quero entender, Sr. Presidente, que esta é a lição que deva ser considera
da do movimento de greve de São Bernardo. E acredito que devemos, princi
palmente o Governo deve analisar essa situação, porque o Governo, não 
acredito que tenha vencido; conseguiu superar a vontade dos trabalhadores 
pela força e pela violência, mas não venceu. Tenho a impressão de que aquele 
movimento vai continuar e quero fazer um apelo, como Senador de São Pau
lo, como homem da Oposição,- -no sentido de que o Governo entenda que hã 
necessidade de analisar a ocorrência de São Bernardo e evitar que coisas mais 
graves possam ocorrer daqui para frente. E é por is-so que quero hipotecar so
lidariedade ao editorial de hoje do jornal Folha de S. Paulo que conclui que 
precisamos, que o Gáverno, principalmente, precisa analisar a questão de 
São Bernardo e tomar medidas. 

No editorial, o jornal pleiteia que seja feita a revisão imediata da Conso
lidação das Leis do Trabalho, e estamos de acordo, Sr. Presidente. 

No dia 17 de março de 1979,- hâ mais de um ano -o Ministro do Tra
balho enviou uma proposta de reformulação da CLT, uma cópia de um estu
do realizado, aqui, para o Congresso Nacional- foi um estudo que o Minis
tro enviou ao Presidente da República e ficou somente neste envio, párque 
nada, absolutamente nada, tivemos conhecimento de que tivesse sido feito, 
no sentido de reformular a Consolidação das Leis do Trabalho, porque, Sr. 
Presidente, a alegação do Governo é no sentido de que- muitas autoridades 
do Governo acham assim - que a lei não é boa, mas é lei e precisa ser cum
prida. 

Ora, se a lei não é boa,- e isto é um consenso até de autoridades do Go
verno -cabe modificar a lei, cabe modificar a CLT, que sabemos que basea
da, há muitos anos, na Carta dei La varo, que foi a Consolidação da época de 
Mussolini, na Itália. Cabe, Sr. Presidente, modificar e estudar, rapidamente, 
a modificação da CLT, e estudar rapidamente a modificação da política sala
rial. 

Existem muitos aspectos que provocam divergências. Mas, Sr. Presiden
te, existem aspectos de modificação da legislação que conseguem um consen
so e muito bem estabelece este aspecto o jornal Folha de S. Paulo. Existe con-

senso, Sr. Presidente, no direito de autonomia sindical, para evitar essas faci
lidades de intervenção que têm ocorrido nos sindicatos do Brasil; existe 
consenso de que hã necessidade de uma regulamentação efetiva do direito de 
greve, para evitar que problemas sociais sejam transformados em casos de 
polícia, como pretende, aliâs, o governador de São Paulo; existe consenso, 
Sr. Pres~dente, na regulamentação dos mecanismo de negociação, para evitar 
a indefinição dos interlocutores; existe consenso, Sr. Presidente, finalmente, 
no que diz respeito ao -império da lei na manutenção da ordem pública. 

Lá, em São Bernardo, muitas vezCs, a manutenção da ordem pública fi
cou, ali, por fios, e diz a Folha de S. Paulo: 

'"A segunda revisão que se impõe é a que diz respeito ao im
pério da lei na manutenção da ordem pública. Apenas o bom senso 
de alguns impediu, por momentos que o confronto entre a polícia e 
os grevistas atingisse o nível do combate de rua. Com isso, um movi
mento que se notabilizOu por seu alto grau de organização e por seu 
carãter pacífico beirou freqiientemente a violência quando por um 
lado suas lideranças não souberam contê-lo no limite de sua possibi
lidade de êxito e por outro lado as autoridades o enfrentaram como 
se tratasse de uma «sedição". Vê-se com isso o perigo que represen
ta confundir o poder de reprimir que as autoridades detêm de fato 
com a autoridade que piovém da lei. A sociedade tolera cada vez 
menos que as autoridades tão ciosas de fazerem cumprir as leis e até 
mesmo as proibições de natureza policial continuem acreditando 
que a melhor forma de manter a ordem é mediante prisões intimi
dações ou desrespeito a autoridades municipais ou parlamentares." 

Sr. Presidente, não quero, não posso e nem devo me estender, mas, acre
dito que o Governo e o Partido da situação, maioria nas duas Casas do Con
gresso, devam analisar esta questão de São Bernardo e fazer com que tenha
mos condição de modificar a política salarial, modificar a Lei de Greve, mo
dificar a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Como eu disse, Sr. Presidente, muitas autoridades até do Governo enten
diam e entendem que, mesmo a lei sendo ruim, ela deve ser cumprida por ser 
lei. 

Lembramos, Sr. Presidente, que a Constituição estabelece que deverá ha
ver eleições este ano e, entretanto, o Governo se prepara para fraudar a pró
pria Constituição. Mas, Governo é Governo e os metalúrgicos são os meta
lúrgicos. Cabe a nós, parlamentares, representantes do povo, lutar, no senti
do de que se tire de São Bernardo a lição que possibilite a todos nós, ao Con
gresso Nacional, a reformulação destas leis_ que as próprias autoridades do 
Governo entendem serem leis ultrapassadas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, na qualidade de Líder da Maioria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se Deus me dessa a virtude das divindades que regulam o processo do 
tempo, eu recuaria, hoje, 50 anos o relógio que marca as horas de nossa vida, 
para um grande instante que o mundo viveu em 12 de maio de 1930. 

Naquele dia, Sr. Presidente, nós que somos mais avançados em anos, as
sistimos à chegada ao Rio de Janeiro do hidroavião comandado por Jean 
Mermoz, tripulado por Gimié e Dabry, que iniciavam a viagem da Europa à 
América do Sul, trazendo correspondência; no prazo de 21 horas, voando de 
Toulouse, no sul da França, a Natal, e ao Rio de Janeiro, e cuja última etapa 
roi São Luís, do Senegal, na África, a Natal e ao Rio de Janeiro. Um avião 
monomotor, com cento e trinta quilos de correspondência, Sr. Presidente, o 
famoso Laté 28, da famosa e saudosa companhia LATf:COf:RE, hoje extin
ta. Mermoz, Gimié e Dabry iniciavam as ligações aêreas da Europa com a 
América do Sul, há cinqiienta anos. Isso foi feito a grã.ride dificuldade, Sr. 
Presidente, a cento e trinta a cento e cinqüenta quilômetros por hora, em um 
avião monomotor. E cinqUenta anos depois, o homem realiza essa viagem de 
Paris, mais ao Norte, ao Rio de Janeiro, em seis horas e quinze minutos, no 
Concord, avião supersônico, a valocidade de dois mil e quatrocentos quilô
metros a hora, com milhares de quilos de correspondência, milhares de quilos 
de passageiros, milhares de quilos de bagagem. CinqUenta anos na vida da 
humanidade significam esse avanço tecnológico imenso. 

Sr. Presidente, ontem, no Museu da Aeronaútica, uma delegação vinda 
da França, em nome da aviação comercial daquele País, com os nossos avia-
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dores, inauguraram uma placa comemorativa do Cinqüentenârio da primeira 
travessia do Atlântico feita por um avião, o famoso Latê 28, conduzido pai 
Jean Mermoz. E esse mesmo Atlântico, que ele venceu hâ 50 anos, viria a 
tragâ-lo, numa das tentativas de vôo mais veloz. ligando a Europa a Buenos 
Aires. Foi Jean Mermoz vítima do oceano que ele venceu em 12 de maio de 
1930. 

Assim, Sr. Presidente, eu que sou homem voltado um pouco para o pas
sado, não gostaria que passasse a data sem que uma voz se erguesse, assina
lando o grande feito da aviação francesa, que hoje se consagra _através do 
Concord, em que a sua tecnologia com a tecnologia inglesa vence os grandes 
espaços do mundo, na velocidade de 2.400 kmfh, duas vezes a velocidade do 
som. 

Assim, associo_-me às homenagens prestad-as a Jean Mermoz, e a Dabry 
que esteve ontem no Rio d_e Janeiro, assistindo a inauguração da placa, um 
dos integrantes daquela tripulação dos três, Jean Mermoz, Dabry e Gimié, os 
outros dois jâ mortos, sendo que um tragado por este mesmo Atlântico que 
não perdoou ter sido vencido por ele em 12 de maio de 1930. 

Sr. Presidente, outro fato que desejo_ registrar, aproveitando a oportuni
dade, foi a inauguração, no dia 8, em ltaguaí, da NUCLEP, a maior usina nu
clear do mundo, fabricante dos grandes componentes mecânicos pesados da 
indústria nuclear. 

V. Ex•, que agora preside esta sessão, pelo que li nos jornais, foi uma das 
presenças honrosas daquela inauguração, ao lado do Senhor Presidente da 
Reoública, de Ministros e de grande número de convidados. 

Sr. Presidente, em ltaguaí, a NUCLEBRÁS, associada à K WU e a ou
tras empresas alemãs, e à Voest Alpine, da Áustria, inaugurou a maior usina 
fabricante de componentes nucleares do mundo, prevista para atender à de
manda do programa nuclear brasileiro, e jã a essa altura, falvez, aos primei~ 
ro_s pedidos da indústria nuclear argentina. Ali se ergue aquela fabulosa cons~ 
truçào metálica que V. Ex• viu com seus olhos e nós acompanhamos em 
espírito, daqui de Brasília, entre a portentosas niaquiharia que a]i se inaugu
rou, duas máquinas novas na América Latina inauguram a primeira etapa da 
nossa era nuclear aqui no Brasil, a grande calandra que revolve e retorce e 
verga chapas de aço de 40 centírrietro_S_ de grossura. Sr. Presidente, a Comis
são Nuclear viu na Framatome, ·em Le Creusot, na França, 15 vasos de con
tenção já prontos, lO já em meia construção e 15 em início de construção para 
o programa nuclear francês. Portanto, nós jã temos uma calandra que verga 
chapas de aço de 40 centímetros de grossura que somente a indústria japonesa 
fabricava para o mundo, Agora, Le Creusotjã fabrica e de agora em diante o 
Brasi~ vai passar a fabricar. 

Outra máquina importante, a cêlebre máquina de furar, a perfuratriz de 
alta sensibilidade, que perfura perfis de aço de até um metro de grossura_ t 
uma mâquina incomum também, no mundo, somente registrada na Alema
nha, na França, nos Estados Unidos, no Japão e na Rússia. Nós , portanto, 
ingressamos, com essas duas máquinas diferentes de todo o maquinário ali 
inaugurado, demos o primeiro passo na era nuclear que estamos inauguran
do. 

A nossa primeira usina geradora de Angra I, construída pela Wes
tinghouse, na Praia de Itaorna, que abriu as construções das usinas nucleares 
para o programa nuclear brasileiro, ainda não foi inaugurada, mas estâ em 
testes finais de funcionamento. 

Isto é um programa longo, que se tem que aperfeiçoar os técnicos e os 
operários que vão trabalhar na usina quando do seu funcionamento. 

Estã em construção a famosa Angra II, onde o Brasil jã jogou, a esta al
tura, 15 bilhões de cruzeiros para preparar somente o lugar onde vai ser er
guida Angra II, a segunda usina nuclear construída em associação com a 
NUCLEBRÁS, a KWU, a GHH Stekrade e a Voest Alpine, da Áutria. 
Portanto, a segunda usina, que tanto problema tem suscitado, inclusive a 
criação da Comissão P.a~lame:ntar de _Inquérito que investiga as irregularida
des havidas não na construção mas no estaqueamento. Estacas que custam ao 
Brasil 60 mil dólares cada uma, Lá se fincaram I .200 e tantas estacas e ainda 
faltam quase 500 para completar a laje de cabeçamento sobre a qual vai co
meçar a ser construida Angra II. 

Sr. Presidente, não posso deixar, portanto, de registrar a ihauguração da 
NUCLEP. Como o Brasil registra, no passado, Volta Redonda que abriu a 
sua era siderúrgica, no tempo de Getúlio Vargas, nós, com a NUCLEP, da
mos início à fabricação dos componentes pesados. Nós da Comissão Parla
mentar de Inquêrito a visitamos em fase de construção ainda e V. Ex• t~ve a 
felicidade de visitá-la na hora de ser inaugurada, contemplou aquele gigante 
de aço, a maior usina do mundo, no gênero, com a qual o Brasil vai fabricar 
os vasos de reação, os geradores de calor, etc., das suas usinas nucleares e de 
todas as usinas da América do Sul que nos solicitarem que os fabriquemos. 

Sr. Presidente, era o registro que desejava fazer, certo de que o Brasil dá 
um passo à frente, numa cerração muito densa, com o seu programa nuclear. 
Essa usina que custou do nosso sacrifício, do nosso pobre dinheiro, 300 mi
lhões de dólares e que só agora, talvez, por estes dias, comece a fabricar a pri
meira encomenda, que ela não use aquele maquinário imenso, que custou ao 
povo brasileiro tanto sacrifício, para fabricar peças que a nossa indústria pe
sada fabrica em outros centros fabris do Brasil; que não concorra com a in
dústria pesada particular; que se destine apenas exatamente a fabricar com
ponentes pesados de usinas nucleares; não concorra, não dificulte o trabalho 
de indústrias pesadas particulares que se instalaram neste País em etapas tão 
difíceis da nossa industrialização, pois a NUCLEP conta com o dinheiro do 
Governo, esse dinheiro, Sr. Presidente, que é empregado, às vezes, sem nin
guém pensar se ele pode gerar, se ele pode ter efeito multiplicador, porque 
quando a pólvora é do rei, o tiro é grai1de ... As outras indústrias são armadas 
e construídas com o dinheiro de empresas particulares. Esta não, foi com o 
dinheiro do rei, foi com o _dinheiro da Nação, foi com o dinheiro do povo. 
Eles, que a construíram, não sabem o sacrifício_de se tirar do suor e do traba
lho do povo. Alí, o Biãsil inverteu 300 milhõeS de dólares somente na usina 
da NUCLEP, inaugUrada no dia 8 em Itaguaí. 

Assim, Sr. Presidente, registro também, com satisfação, como brasileiro, 
a inauguração da usina de fabricação dos componentes pesados de usinas nu
cleares, que a NUCLEP instalou em Itaguaí, com a presença do Senhor Presi
dente da República e de altas autoridades do Brasil, inclusive V. Ex•, que 
honrou o Senado Federal na solenidade de inauguração, abrindo a primeira 
etapa da era nuclear que o Brasil passa a viver nos dias de hoje. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente; Srs. Senadores: 

Recebemos reclamação da II• Subseção da Seção do Estado do Rio de 
Janeiro, da Ordem dos Advog<l:dosdo Brasil, a respeito de uma lamentável la
cuna na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, onde se omitiu o limite má
ximo de idade para o ingresso na magiStratura de carreira, da União e dosEs
tados. 

Como decorrência desse descuido do legislador, continua a haver uma 
diversificação de tratamento de Estado para Estado. Assim, em São Paulo, o 
limite máximo de idade para a inscrição no concurso de ingresso na magistra
tura é de 45 anos, dispensável em se ti"at:indo de funcionários públicos; no 
Espírito Santo, esse limite é o mesmo, não havendo distinção entre funcio~ 
nários ou não; em Minas Gerais, vigorando essa mesma limitação etária, são 
excepcionados os funcionários públicos estaduais; no Estado do Rio de Janei
ro, o limite máximo ê de quarenta a:rios, na data do encerramento da ins
crição, elevando-se a quarenta e cinco anos a permissão, em se tratando de 
funcionários estaduais, enquanto o limite mínimo é de vinte e cinco anos. 

Quanto ao Judiciário Federal, o limite de idade para a inscrição em con
curso de ingresso na magistratura ê de cinqUenta anos, exigindo-se o mínimo 
de vinte e oito, dispensável para funcionários públicos. Entretanto, na Justiça 
do Trabalho o máximo desce para quarenta e cinco. 

Se a magistratura compreende uma organização nacional, não importan
te seu exercício estadual ou federal, a omissão apontada em sua Lei Orgânica 
deve ser corrigida, exigindo-se, para tanto, Mensagem do Executivo, porque 
a matéria se insere em sua competência de iniciativa, nós termos do art. 57, 
item V, da Constituição, por dispor sobre regime jurídico de servidores e con
dições para o provimento de cargos públicos. 

Além de tudo, a Lei nv 6.334, de 1976, fixou em cinqUenta anos o limite 
máximo de idade para o ingresso no serviço público, excluindo apenas as ca
tegorias de Tributação, Diplomacia e Polícia Federal, onde aquele limite des
ce para trinta e cinco anos. 

Recentemente foi encerrada a inscrição para o concurso público de in
gresso na carreira de Procurador da Fazenda Nacional, convencionado o li
mite máximo de cinqUenta anos de idade para a inscrição, excetuados os fun
cionários públicos em geral. 

Também no Estado do Rio de Janeiro é de cinqUenta anos o limite de 
idade para o ingresso no Ministério Público e na Assistência Judiciária, 

O ideal será a uniformização desse limite de idade, em todo o Território 
Nacional, dispensada a exigência para o funcionalismo público. 

Esperamos sejam atendidas as ponderações dos advogados de Itaperuna 
e o Governo proponha, em mensagem, o preenchimento da lacuna que, ares
peito, se verifica na Lei Orgânica da Magistratura, 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. U o seguinte discurso.) 
- Sr: Presidente, Srs. Senadores: 

Os círculos empresariais do meu Estado regoziJãiãm-se, ontem, pelo 
transcurso do 309 aniversário de fundação da Federação das Indústrias do 
Ceará - entidade sindical de grau superior que tem prestado inestimáveis 

·serviços às suas respectivas categorias econ_ôffiicas e à nossa própria comuni
dade. 

Desde 12 de maio de 1950, quando ocorreu a sua instalação, até hoje, a 
conceituada instituiçãO aglutinou expressivas lideranças com atuação na in
dústria cearense, muitas das quais se projetaram nacionalmente, mercê do es
forço que despenderam durante o desempenho de mandatos de representação 
sindical. -~~-~- __ _ 

Â época do inicio de suas atlvidades, integravam à Federação das Indús
trias apenas o Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem; o da Indústria 
de Tipografia; o da Indústria de Construção Civil; o da Indústria de Calça
dos; o da Indústria de Alfaiataria; e o de óleos vegetais. 

Dirigiram-na, durante todo esse lapso de tempo, na condição de seu Pre
sidente, os Drs. Valdir Diogo de Siqueira, de saudosa memória. Tomas Pom
peu de Sousa Brasil Neto, Dr. Francisco José Andrade Silveira e, por último, 
o Dr. José Flávio Costa Lima - responsável por auspiciosa fase de traba
lhos, assinalada por expressivos empreendimentos de largo alcance social. 

Ressalte-se que o Dr. Tomás Pompeu de Sousa Brasil Neto ascendeu à 
Presidência da Confederação Nacional da Indústria, no exercício da qual per
maneceu durante alguns anos, cumprindo sucessivos mandatos que favorece
ram diretamente os industriârios brasileiros. 

Sob a clarividente e dinâmica direção de José Flávio Costa Lima, a FIEC 
tem participado de todos os movimentos reivindicatórios da região nordesti
na, postulando do Governo Federal um melhor equacionamento para os 
problemas que afligem acjuela extensa e sofrida área do Território Nacional. 

Ainda recentemente, quando foi anunciado o teto orçamentário do 
'FINO R para o corrente exercício, situado aquém do fixado para 1979, a Fe
deração manifestou-se inCisivamente contra aquela esdrúxula decisão gover
namental, exigindo a sua urgente reformulação em nome dos anseios desen
volvimentista do Polígono das Sé:cas. 

É de notar, por outro lado, que, a exemplo das demais instituições em
presariais do Estado, a FIEC mantém-se sintonizada com as nossa-s políticas, 
quando estas, superior e patrioticamente, se posicionam em defesa dos inte
resses regionais. 

Durante os dois anos de seu mandato, o DÍ'. JoS6 F'lãVio Costa Lima
com o apoio írrestrito de seus pares e de um grupo de industriais JOvens que 
passaram a integrar o Centro Industrial do Ceará- tem impulsionado signi
ficativamente o SES! e o SENA!, órgãos legalmente vinculados à Federação, 
que possuem extraordinário acervo de benefícios prestados à coletividade for
talezense. 

Ao discursar durante a sua posse, José Flávio acerifu~ou, diante de autori
dades e convidados especiais: 

"'Na conjuntura que vive o País hoje, todos os cidadãos têm- o 
dever de participar. Lutar, encampar batalhas pacíficas e tomar de
cisões conciliatórias. Nesse contexto, a classe empresarial não pode 
cruzar os braços. Temos mesmo é qucntabalhar em ajuda aos ou
tros organismos responsáveis, como nós, pelo engrandecimento da 
região e de todo o País." 

Com a visão das dificuldades glObais enfrentadas pelo Brasil, o Presiden
te da FIEC tem oferecido, nas reuniões da CNI de que participa, o concurso 
de sua experiência e lucidez, formulando sugestões válidas, sempre acolhidas 
pelos membros daquela entidade de âmbito nacional. 

Ao saudar, da tribuna do Senado, o trigésimo aniversário da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará, desejo levar à sua diretoria e a todos os 
sindicatos miados as minhas felicitações pelo grato evento e os voto~ para que 
a prestigiosa entidade prossiga no seu elevado atã, dentro dos mesmos pa
drões de correção e eficiência em que se situou ao longo de sua fecunda-traje
tória, buscando sempre alcançar os nobres objetivos de paz social. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com deliberação an
teriOr do Plenário, a sessão de amanhã, dia 14 de maio, serâ destinada, em ca
ráter especial, a homenagear o Duque. de Caxias no transcurso do centellârio 
de sua morte, ocasião em que usarão da palavra os Srs. Senadores Murilo Ba
. daró e Nelson Carneiro. 

Desta forma, não serão designadas matérias para a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ LINS, NA 
SESSÃO DE 9-5-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSlt LINS (PDS- CE. Como Líder, para uma breve comuni
cação.) - Sr. Presidente: 

A Liderança do PDS foi informada, neste momento, de que se realizou 
hoje, em São Paulo, uma assembléia dos metalúrgicos e que, durante a mes
ma, ficou decidida a realização de uma segunda assembléia no próximo do
mingo, na qual a greve será declarada oficialmente encerrada. 

Essa comunicação, Sr. Presidente, foi feita pelo Prefeito Tito Costa, de 
São Bernardo, ao nobre Uder, Jarbas Passarinho, S. Ex'" o Prefeito Tito Cós
ta, fez questão de fazer um agradecimento especial ao papel do nosso Líder 
do PDS, por seu ingente e eficaz esforço no encaminhamento dos entendi
mentos que levaram, por fim, a liderança dos metalúrgicos a encerrar o movi
mento grevista, paCificando, assim, definitivamente, a familia dos metalúrgi
cos, com a volta ofiCial de t_odos ao trabalho. 

É com prazer que trago esta informação ao Plenário do Senado. 
Ficou também decidido que, com o término da greve no domingo, uma 

comissão serã designada pelas lideranças dos Sindicatos dos Metalúrgicos, 
para uma visita especial ao Presidente da República, objetivando entendi
mento sobre a situação da classe. 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ LINS, NA 
SESSÃO DE 9,5-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSlt LINS (PDS - CE. Para uma comunicação.) - Sr. Presi
dente: 

Está completando um ano do falecimento do nobre representante do 
Amazonas, o Senador João Bosco, pertencente à Bancada do nosso Partido. 

Sobre o assunto ouvimos, ainda há pouco, a palavra da nobre Senadora 
Eunice Michilles, que o substituiu nesta Casa. Todavia, a Liderança do PDS 
não poderia deixar de se solidarizar com as manifestações de saudade aqui ex~ 
ternadas pela nossa colega. Gostaríamos, além disso, de propor à Mesa que 
submetesse à Casa a aprovação de urTI. votO de renovação de nossas condolên
cias à família de João Bosco, transmitindo-lhe, também, o reconhecimento 
desta Casa, pelo trabalho singelo, mas profundamente humano, desinteressa
do e cheio de promessas, que João Basco prestou a esta Casa. Muito obriga
do a V. Ex• 

ATA DA 49• SESSÃO, REALIZADA EM 30-4-80 
(Publicada no DCN (Seção II), de 1•-S-80) 

RETIFICAÇÃO 

No Requerimento n'il 122, de 1980, de dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n9 l, 
de 1980-DF. 

Na página 1.311, 2'" coluna, 
Onde se lê: 
Sala das Sessões, 30 de abril de 1980. - José Lins. 
Leia-se; 
Sala das Sessões, 30 de abril de 1980. - Adalberto Sena. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
N• 16, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co~ 
missão Diretora, e à vista do disposto no Ato n9 40, de 1979, resolve: 

-Autorizar a contratação de Maria Clara Cruz Marcondes, como Da
tilógrafa, Classe "A", Referência 23, do Quadro de Pessoal CLT, em claro 
existente, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . 

Senado Federal, 13 de maio de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 
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ATAS DE COMISSÕES 

Comissão Especial 

Destinada a apresentar sugestões concretas para o aperfeiçoa~ 
mcnto c modernização da instituição do Júri Popular. 

I• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1980 
Às quinze horas do dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta, 

na Sala de Reuniões do Anexo uB", presentes os Senhores Senadores Henri~ 
que de La Rocque, Tancredo Neves, Paulo Brossard, Aloysio Chaves e Muri
lo Badaró, reúne~se a Comissão -Es-peaarêfíada em conseqüência da apro
vação do Requerimento n9 436, de 1979, de autoria do Senador Murilo Bada-
ró. 

Ocupando a Presidência, o Senhor- Senador Tancredo Neves, ao consta
tar a existência de H quorum" regimental, declara abertos os trabalhos, infor
mando que a reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da Comissão. 

Efetuada a votação, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, na qua
lidade de Escrutinador, procede à apuração, verificando-se o seguinte resulta
do: 

Para Presidente 
Senador Paulo Brossard . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 4 votos 
Senador Aloysio Chaves ....... ···-· ... ~-· . . . . . . . • . . . . . . . . 1 voto 
Para Vice-Prcsidente 
Senador Tancredo Neves ................... _. . . . . . . . . . 4 votos 
Senador Aloysio Chaves .................... ~ ........ _.. . I voto 
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Paulo Brossard agradece 

pela escolha de seu nome para dirigir os trabalhos da Comissão; tece algumas 
considerações a respeito da instituição do Júri Popular e, após registrar apre
sença do Dr. Starling Soares, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
designa o Sr. Senador Murilo Badaró para funcionar como Relator. 

Franqueada a palavra, dela fazem uso os Senhores Senadores Aloysio 
Chaves, Tancredo Neves, Murilo Badaró e Henrique de La Rocque, que se 
manifestam sobre o roteiro dos trabalhos do Órgão. 

A seguir, o Senhor Presidente determina ao Assistente que as notas ta
quigráficas, tão logo decifradas, sejam publicadas em anexo à ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cândido 
Hippertt, Assistente da Comissão, a presente 3.fa~-·qt.i.e, lida e aprovida, serâ 
assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros. 

ANEXO Ã ATA DA I• REUNIÃO, EM 19-3-80 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Estão presentes todos os 
Membros da Comissão Especial que tem por objetivo apresentar sugestões 
concretas que se destinem ao aperfeiçoamento e modernização da instítuição 
do Tribunal do Júri. 

Esta reunião tem por fim a sua formalização, que se caracteriza com a 
eleição do seu Presidente, que oportunamente escolherã o Relator. 

Declaro abertos os trabalhos e deixo a palavra franca para quem dela de
sejar fazer uso. 

O Senador La Rocque que nos dê a honra de, em vindo à Mesa, nos pres
tar os melhores serviços de escrutinador, apurando os votos. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE - (Procede à apuração). 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Estão eleitos e proclamados 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, com 4 votos cada um, os Sena
dores Paulo Brossard e Tancredo Neves, sendo que o Senador Aloysio Cha
ves teve um voto para Presidente e um voto para Vice-Presidente. 

Convido o nobre Senador Paulo Brossard para assumir a Presidência 
dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard)- Srs. Senadores, agradeço, de 
início, a escolha para presidir esta comissão, que me é extremamente honrosa, 
quando não fosse honroso presidir qualquer comissão do Senado Federal, 
esta honra, no caso, seria particularmente elevada dada a alta qualificação 
dos Membros desta Comissão. 

Ela foi criada com a intenção de refletir em torno da instituição do Júri, 
da velha instituição do Júri, tão ligaaa às franquias democráticas e, hoje, 
questionada, em face d<?s progressos da ciência e dos avanços e aperfeiçoa
mentos do própriO aparelho judiciário e do Poder Judiciário, dos meios de 
comunicação. 

Recordo-me mesmo de que um dos autores faz esta pergunta: se, depois 
que o Poder Judiciário ganhou a categoria de Poder independente, com todas 
as garantias constitucionais, se ainda se justific<ir1a uma instituição que tinha 
o seu grande sentido, quando os juristas não tinham essas garantias. 

Basta esta lembrança para evidenciar toda a profundidade do questiona
mento que, ainda hoje, se faz da instituição do Júri, vista sempre como uma 
garantia do cidadão de ser julgado pelos seus pares, por aqueles que com ele 
vivem, fora do aparelho judiciãrio, a vida de todos os dias, sujeita a todos os 
seus riscos, aos azares, aos infortúnios, e como que se encontram naqueles 
que têm de se assentar nos bancos dos acusados, no banco dos réus. 

A preocupação do Senado, ao aprovar o requerimento de que foi pri
meiro signatário o Senador Murilo Badaró e que parece que, por unânime 
aclamação, deve ser o Relator por isso mesmo, foi exatamente de verificar 
contribuição que o Senado poderia dar. Porque, é interessante, o Júri é uma 
dessas instituições que, com facilidade, apaixonam e as opiniões favoráveis e 
contrárias se mostram um tanto calorosas. 

Creio que a nossa intenção, aqui, nesta Câsa, é fazer uma análise mais 
tranqüila para verificar a utilidade, a serventia da instituição e, ao mesmo 
tempo, aquilo que pode ser feito no sentido de seu aperfeiçoamento, uma vez 
que, esta instituição tem a categoria de instituição constitucional. É uma das 
poucas instituições processuais que têm a categoria de instituição constitucio
nal. 

Sabem todos que o júri deu margem a urna das questões mais interessan
tes havidas nos Anais Forenses do Rio Grande do Sul e do País. 

Logo que proclamada a República, no meu Estado, no Estado do Rio 
Grande do Sul, o Código de Processo Penal estabeleceu uma disciplina, uma 
feição própria, distinta, daquela que era tradicional no Direito brasileiro. 
Uma das inovações foi o voto a descoberto. E houve um Juiz, por sinal, pro
pagandista da República, colega e amigo do Presidente do Estado, Júlio de 
Castilbos, que sendo Juiz de Direito da Comarca do Rio Grande, pronunciou 
a inconstitucionalidade da lei rio-grandense, que quebrava, no seu mo-do de 
ver, o padrão federal, uma vez que a Constituição n'i' 1.891 dizia, lá num dos 
seus parágrafos, do art. 72: é mantida a instituição do Júri. Então, relativa
mente ao número de membros de jurados. e, especialmente, em relação ao 
voto a descoberto, surgiu um processo famoso. O Juiz Alcides Lima foi de
nunciado perante o Tribunal de Justiça pelo crime de prevaricação, porque, 
no exercício do Poder Jurisdicíonal, havia concluído e pronunciado a incons
titucionalidade da Lei rio-grandense do Júri. Ele teve, como seu advogado, 
no Supremo Tribunal, nem mais nem menos, do que o nosso antigo colega. 
membro desta Casa, Senador pela Bahia, Ruy Barbosa, que produziu um dos 
seus trabalhos, sem qualificativos, com aquela erudição, com aquele brilho 
que eram peculiares aos trabalhos do Senador pela Bahia, 

De modo que, até esse pedaço de história está presente toda a vez que se 
fala em um júri, nessa instituiçãO combatida com tanto ardor, por alguns, de
fendida com tanto calor por outros. 

Esta é a instituição que vai ser objeto das nos.sas atenções. 
Creio que a presença do Ministro Starling Soares, nesta reunião, é um si

nal de bom augúrio. A presença de um eminente Magistrado nesta Casa do 
Congresso Nacional, que se propõe a estudar um tema jurídico e político, e se 
nós aqui somos políticos, podemos contar com a presença de um Magistrado 
da alta qualificação, da alta investidura do Ministro Starling, Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

De modo que registro a sua presença e agradeço e tomo como sinal de 
bom augúrio para os trabalhos que hoje se iniciam. 

Instalada a Comissão, creio que os nossos trabalhos consistirão em selc
cionar algumas pessoas, alguns brasileiros ilustres para falar sobre o Júri. 
Acho que devemos ter a preocupação de ouvir as duas opiniões, a favorável e 
a contrária à instituição. Acho também que devem ser ouvidos advogados e 
agentes dos Mj_nistérios Públicos, bem como Magistrados ou ex
Magistrados, Penalistas e Processualistas, enfim, ó que houver de melhor 
para que esta Comissão possa corresponder ao voto implícito do Senado ao 
criá-la. 

Penso também que, na escolha dos nomes, deverá haver uma preocu
pação, digamos o critério geográfico, para que seja uma Comissão Nacional, 
na sua mais rigorosa expressão, não seja apenas expressão de um grande cen
tro, ainda que de alta expressão cultural, mas que reproduza ou que traga 
aqui as cores locais das regiões brasileiras. 

Acho que, talvez, seja ainda um pouco cedo em completar a lista das pes
soas que devam ser ouvidas, e a esse respeito ficam os membros da Comissão 
com a palavra para as suas sugestões, as suas indicações. 

Alguma sugestão para o dia e horário das reuniões? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, acho que as reuniões de
vem se compatibilizar com nossos encargos permanentes no Senado. Sou 
membro das Comissões de Justiça, como V. Ex•, de Educação e Cultura, Le~ 
gislaçào Social e Relações Exteriores~ que se reúnem às quartas e quintas-
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feiras. Duas em cada desses dias. Ainda tenho o encargo de Relator da CPI duas, quinta à tarde e sexta pela manhã, de acordo com a disponibilidade de 
que examina o problema da devastação florestal da Amazônia, que se reúne tempo e com a '.disponibilidade dos convidados, porque eles é quem man
às terças-feiras pela manhã. _Declino esses compromissos, para que os ilustres dam. 
colegas, membros desta Comissão, sob a Presidência esclarecida de V. EX•, Acho, então, que o Relator poderia fazer os primeíros cantatas quanto 
possam, naturalmente, acertar uma data que seja conveniente a todos. . aos nomes indicados, a fim de verificar quais os qtie--estari ·m dispostos a vir 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) _Essas reuniões são normal- prestar esta colaboração, que sempre leva algum tempo. 
mente às quartas e quintas, não é? Creio que dependendo das conclusões, nobre Senador, um projeto de re-

forma seria, acho, a conclusão melhor. Com as conclusões teóricas, um proje-
O SR. TANCREDO NEVES - Terça-feira poderenios nos reunir. to de lei que consubstanciasse as conclusões alcançadas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) - Mas terça-feira o Senador De acordo? 
Aloysio Chaves tem duas reuniões. O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, indago a V. Ex• como os 

O SR. ALOYSIO CHAVES- A Comissão Parlamentar, Sr. Presidente, convidados se deslocariam para Brasília? 
V. Ex• sabe, ela só pode funcionar coril a presença, obrigatórfa, do Presidente 0 SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard.) _Creio que 0 Senado tem de 
e Relator. Eu sugeriria, Sr. Presidente, quinta-feira à tarde ou sexta pela ma- custear. 
nhã. 

0 SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) _Talvez seja melhor. Sexta~ O SR: T~NCREDO NEVES- Não hã impedimento nenhum de natu-
feira, pela manhã~ é um bom dia. reza constltu~IOnal, com relação à CPI, nem reg~mental, para que o S~nado 

Em princípio, sexta-fCirã pela manhã. É claro que, se houver possibilida- cubra, como e do seu dever,. essas despesas, convtdando essas personalidades 
desde se fazer as reuniões em outro dia e em outra hora, nada impede. Digo para comparecerem à Comtssão. 
como norma. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Inclusive, creio, Sr. Presidente, que para 
quem for convidado seja mais fâcil, porque vai coincidir com o fim de sema
na. Não interrompe uma atividade normal. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard)- t mais fãcil, também, para 
atender um convite. Certo. 

Acham os colegas que seria interessante jâ selecionar alguns nomes ou 
vamos deixar para objeto de uma troca de impressões, ainda que informal, 
ainda que fora da Comissão? 

O SR. TANCREDO NEVES- Queremos ouvir, Sr. Presidente, se me 
permite a sugestão, iniCialmente, o nobre Senador Murilo Badaró, que, como 
Relator, jã deve ter pensado em alguns nomes. 

, O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador~ Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, a experiência dos 
membros da Comissão, Senadores Tancredo Neves, Henrique de La Rocque 
Aloysio Chaves e V. Ex•, é por certo uma garantia do êxito dos seus traba
lhos, e, na qualidade de Relator, estabeleci uma sugestão de roteiro e, certa
mente, seria aplicado, no momento em que fôssemos interpelar alguns desses 
juristas, ctiniiflalistas ou processualistas que fossem Convidados. Alguns no
mes serão aqui sugeridos. No Rio de Janeiro, por exemplo, Evandro Uns e 
.Silva, Evaristo Moraes, Serrano Neves, Heleno Fragoso, Hélio Tornaghi e al
gum representante do Ministério Público, cujo nome não tenho no momento. 
Da mesma forma, em São Paulo, V. Ex" lembrou José Frederico Marques, 
Waldir Trancoso Perez. Em Minas Gerais, o Professor Jair Leonardo Lopes, 
o Professor Osvaldo de Campos Pires, o Ministro Xavier de Albquerque, que 
é especialista em Direito Processual Penal, e o nome lembrado, também, por 
V. Ex•, do Professor Francisco José Schimdt Júnior. São algumas sugestões. 
O que eu imaginava é que ouvíssemos dez pessoas, dez criminalistas e advo
gados e dois especialistas em processos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard)- Se me permitirem o Relator e 
os colegas, creio que deveríamos voltar os olhos para o Recife. ~ um tradicio
nal centro de cultura jurídica e urna outr;1 região do País, além dessas enun
ciadas. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- A Olmissão tem um prazo re
gimental de 90 dias. Vamos nos reunir 4 vezes por mês. Creio que numa reu
nião deveríamos ouvir, nO riiãximo, dois, desde que este roteiro seja obriga
tório para os que nos visitarão. Porque senão a Comíssão teria que dispor de 
um tempo muito grande. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) - No máximo. 

O SR. TANCREDO NEVES- Se entre,istarmos 12 pessoas, vamos 
precisar de 13 reuniões, Sr. Presidente, excluindo eventual feriado ou medida 
qualquer que impeça que nos reunamos em uma semana. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Doze ou dez. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard) - Sem dúvida alguma. 

O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, uma sugestão também 
que me ocorreu. Como a presença desses juristas despertará um grande inte
resse na comunidade cultural de Brasília, eu sugeriria a V. Ex• que convidasse 
as Faculdades de Direito, das universidades de Brasília para, com seus alunos 
e professores assistir os debates. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard.) - Perfeito. 

O SR. MURILO BADARÓ- Acho que isso despertarã atenção e ou
tras sugestões poderão Vir por escrito. 

O SR. MURILO BADARÚ- Sr. Presidente, eu gostaria de comunicar 
a V. Ex•, de forma oblíqua ao Relator, que ontem recebi uma ligação do Emi
nente Ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. Jorge Romeiro. Hoje, te
mos um dos mais extraordinários penalistas brasileiros, Dr. João Romeiro 
Neto, que integrou, por coincidência, também, o Superior Tribunal Militar, 
após uma das trajetórias das mais brilhantes no Tribunal do Júri. O Dr. Jorge 
Romeiro: que me enviou uma pasta sobre a matéria, mandou comunicar a· 
V. Ex•, que em tão boa hora nos dirige, e ao Relator, que estaria à disposição 
e gostaria, como apaixonado que é pelo assunto, de ter a sua oportunidade de 
estar, com os seus conhecimentos e subsídios para a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard)- Obrigado pela comunicação 
e, evidentemente, esse é um dos assuntos que despertam atenção, desde o aca
dêmico atê: o velho advogado. De modo que tenho a impressão que não nos 
faltarão colaboradores idôneos, qualificados. 

O SR. MURILO BADARÓ- (Fora do microfone) Eu, hoje recebi uma 
correspondência referindo~se a uma portaria que extingue a figura do banco 
dos réus, sob a justificativa de que. enquanto não é proferida a decisão final 
do júri, ele ainda não pode ficar naquela posição conStrangedora. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard.)- A palavra estã franqueada. 
(Pausa.) 

Nada mais havendo, então, até a próxima sexta-feira, salvo se, nesse en
tretempo, houver alguma coisa em contrãrio que o Assistente tome conheci
mento, declaro encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 5 minutos.) 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 1980. 

Às dez horas do dia sete de maio de mil novecentos e oitenta, na Sala 
Clóvis Bevilâcqua, sob~ presidência do Sr. Senador Henrique de La Rocque, 
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a preseflça 
dos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Almir Pinto, Bernardino Viana, Aderbal 
Jurema, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Nelson Carneiro, Helvídio Nu
nes, Tancredo Neves, Murilo Badaró e Leite Chaves. 

Deixam de c6iriparecef-, por motivo justificado. os Srs. Senadores José 
Sarney, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Lâzaro Barboza, Paulo Brossard e 
Franco Montara. 

O SR. TANCREDO NEVES- Mas será impossível fazê-lo num prazo 
de 30 dias como se pensou. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba-
0 SR. PRESIDENTE (Paulo Brossard.) - Com uma se-ssão semanal, lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova

não encerramos o trabalho em 30 dias. Agora, será- possível fazermos atê da. 
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A seguir, a reunião torna-se secreta, para apreciação da Mensagem n9 79, pensão militar". Relator: Senador -Nelson Carneiro. Parecer: favorável, 
de 1~80, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado quanto ao mérito, por constitucional, na forma da Emenda n' 1-CCJ (Substi
Federal, o nome do Doutor Antônio de Pâdua Ribeiro, para exercer o cargo tutivo) que oferece. O parecer é aprovado, por unanimidade. 9) Projeto de 
de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a Membro Lei do Senado n'» 194, de 1978, que '~acrescenta dispositivo à Lei n'» 5.107, de 
do Ministério Público Federal, criada pela Emenda Constitucional nO? 7, de 13 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
de abril de 1977, cujo relator é o Sr. Senador Henrique de La Rocque. Torna- viço". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável, por constitucio
da pública a reuriião, o Sr. Presidente dã prosseguimento à apreciação das nal e jurídico, com a Emenda n9 l·CCJ que oferece. O parecer ê aprovado, 
matérias constantes da pauta e são relatados os seguintes projetes: 1) Proje- por unanimidade. lO) Projeto de Lei do Senado n9 200, de 1978, que .. altera a 
to de Lei da Câmara n9 68, de 1979, que "define o comportamento exigível às redação do artigo 89 da .Lei n? 5.107, de 13 de setembro de 1966". Relator: 
empresas que operam no Território Nacional· sob o controle de capital estran- . Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorâbel,' quanto ao mérito, por constitu
geiro". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, quanto ao cional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ que oferece. A Comissão aprova, 
mérito, por oportuno e conveniente-. A Comissão aprova, por unanimidade, o por unanimidade, o parecer do Relator. II) Emenda n9 I, de Plenário, ao 
parecer do Relator. 2) Requerimento n• 45, de 1980, do Sr. Senador Almir Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1979, que "cria e transforma cargos do 
Pinto, solicitando seja consignado um voto de aplauso ao Senhor Ministro da Quadro Permanente do Senado Federal, e dã outras providências". Relator: 
Saúde, Dr. Waldyr Arcoverde, pela iniciativa da realização da 7' Conferência Senador Moacyr Dalla. Parecer: contrãrio, por inconstitucional. O parecer 
de Saúde, realizada no Distrito Federal, no período de 24 a 28 de março. Re- é aprovado, por unanimidade. 12) Projeto de Resolução nO? 25, de 1979, ao 
lator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorâvel. Em discussão o pare- Ofício "S" nO? 13, de 1978, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
cer, o Sr. Senador Tancredo Neves manifesta-se contrário à proposição e su- "suspende a execução do artigo 29, parágrafo único c artigo 39 da Lei nO? 882, 
gere que sobre o evento seja feito um pronunciamento em Plenârio. Prosse- de 24 de setembro de 1973, e do artigo 3• da Lei n• 900, de 10 de dezembro de 
guindo, os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Aderbal Jurema e Helvfdio Nu- 1973, ambas do Município de Itaqui, Rio Grande do Sul". Relator: Senador 
nes manifestam-se, também, contrários, pelas razões que expendem em suas Leite Chaves. Parecer: pela manutenção do Projeto de Resolução aprovado 
considerações sobre a matéria. Com a palavra, o Sr. Senador Almir Pinto, au- pela CCJ, na forma como foi redigido. Em discussão o parecer~ o Sr. Senador 
tor do Requerimento, justifica as razões- que o levaram a propor ao Senado Helvídio Nunes suscita dúvidas quanto ao texto do projeto de resolução apre
seja consignado o voto de aplauso ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Waldyr Ar~ sentado, face a diligência feita pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso, ao solicitar 

, coverde e conclui as suas considerações mantendo a proposta apresentada, o reexame da matéria. Encerrada a discussão, a presidência concede vista do 
nos termos em que está redigida. Encerrada a discussão, a presidência conce- processado ao Sr. Senador Helvídio Nunes. 13) Projeto de Lei do Senado n9 
de vista do Requerimento ao Sr. Senador Raimundo Parente. 3) Projeto de 39, de 1980, que "'altera a Lei dos Registras Públicos". Relator: Senador 
Resolução n'1 16, de 1980, que ualtera a redação do artigo 405 do Regulamen· Helvídio Nunes. Parecer: contrário, quanto ao mérito. Discutem o parecer 
to Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de os Srs. Senadores Nelson Carneiro e Tancredo Neves. Encerrada a discussão 
1972, e alterado pela Resolução n9 30, de 1978, e dâ outras providências". Re- e posto em votaçã.o o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, por unanimi
lator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorâvel, por constitucional e dade. 14) Projeto de Lei do Senado nO? 60, de 1980, que "fixa as eleições muni .. 
jurídico. Aprovado, por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado n'» 19, de cipals no dia 15 de dezembro de 1980, $USpendendo a eficácia de dispositivos 
1980, que .. determina que as instituições de ensino superior vinculadas à da Legislação Eleitoral vigente, e dá outras providências". Relator: Senador 
União mantenham cursos noturnos". Relator: Senador Bernardino Viana. Helvídio Nunes. Parecer: contrãrio, por inconstitucional. Discutem o pare
Parecer: favorável, na forma da Emenda n9 t-CCJ (Substitutivo) que oferece. cer os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, todos 
Discutem 0 parecer os Srs. Senadores Tancredo Neves, que faz restrições aos externando argumentações contrárias às colocações feitas pelo Relator, Sena
artigos J9 e 29 do Substitutivo proposto pelo Relator; Aderbal Jurema, que dor Helvídio Nunes, em seu parecer. Encerrada a discussão c posto em vo .. 
faz um ligeiro histórico do ensino no País; Helvídio Nunes, contrArio, por se tação o parecer, é o mesmo aprovado, com votos vencidos dos Senadores 
tratar de matéria autorizativa; e, Leite Chaves, consoante as considerações Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Leite Chaves, que nega a inconstitucio .. 
feitas pelo Sr. Senador Tancredo Neves. Encerrada a discussão, 0 Sr. Senador· nalidade argUida ao projeto. 15) Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1978, 
Tancredo Neves propõe que 0 substitutivo proposto pelo Relator seja subme- que "acrescenta parãgrafo ao artigo 9• da Lei Orgânica da Previdência Se
tido a votos por artigos (19 e 29), dando-se preferência para 0 artigo 29 do Pro- cial''. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela inconstitucionalida .. 
jeto. Em votação 0 parecer. é 0 mesmo aprovado, com as ressalvas feitas ao d~ do projeto. A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 

16) Emenda Substitutiva de Plenârio ao Projeto de Lei do Senado n• 285, de 
artigo }9 do Substitutivo, com exclusão da expressão ..... que deverão entrar 1978, que "altera a destinação de Taxa Judiciãria, em favor da construção do 
em funcionamento a partir do ano letivo de 1981"; e, quanto ao art. 29, taro- edifício-sede d_a Ordem dos Advogados do Brasil- Seção do Distrito Fede .. 
bém, do Substitutivo, é 0 mesmo rejeitado, sendo aprovado 0 artigo 29 do ral". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela inconstitucionalidade 
Projeto, redaÇão acolhida pelo Relator, Senador Bernardino Viana. Votam do projeto e da Emenda Substitutiva de Plenârio. Discutem 0 parecer os Srs. 
vencidos os Srs. Senadores Helvídio Nunes e Moacyr Dalla. 5) :erojeto de Lei Senadores Leite Chaves e Tancredo Neves. Encerrada a discussão, a presi
do Senado n9 27, de 1980, que .. autoriza o Poder Executivo a criar a Revista dência concede vista do projeto ao Sr. Senador Leite Chaves. 17) Projeto de 
do Serviço Público-Editora~ vinculada ao Departamento Administrativo do Lei do Senado nO? 345, de 1978, que .. acrescenta parágrafo ao artigo 450 da 
Serviço Público .. DASP, e dã outras providências". Relator: Senador Bernar- Consolidação das Leis do Trabalho"_. Relator: Senador Nelson Carneiro. 
dino Viana. Parecer: favorâvel, quanto ao mêrito, com a Emenda n9 1-CCJ Parecer: contrãrio, quanto ao mérito. A Comissão aprova, por unanimidade, 
que oferece. Discutem o parecer os Srs. Senadores Helvídio Nunes, contrãrio, 0 parecer do Relator. Por solicitação do Relator, Sr. Senador Aloysio Cha
par se tratar de projeto autorizativo; e, Tancredo Neves, que se manifesta de ves, a presidência determina o adiamento da apreciação do seu parecer sobre 
acordo com as considerações tecidas pelo Sr. Senador Helvídio Nunes. En- o Projeto de Lei do Senado nO? 366, de 1979; e, por solicitação do Sr. Senador 
cerrada a discussão e colocado em votação o parecer, é o mesmo aprovado, Nelson Carneiro, é adiada, também, a apreciação do seu voto em separado 
com voto vencido do Senador Helvídio Nunes. 6) Emenda Substitutiva de sobre o Projeto de Resolução n9 62, de 1979. Face a ausência dos Relatores, a 
Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nO? 81, de 1977, que ~•atribui à TE- presidência determina o adiamento da apreciação dos seus pareceres sobre as 
LEBRÁS ou às suas subsidiárias a incumbência de elaborar listas telefônicas". seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado n9 50, de 1978; Projeto de 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Par~c_e_:r;:: fªvorâvel, por constitucional e Lei da Câmara nO? 14, de 1980; Projeto de Lei do Senado n"' 283, de 1979; Pro
jurídico, com a Subemenda nO? 1-CCJ que oferece ao Substitutivo. Em discus- jeto de Lei do Senado nO? 289, de 1979; Projeto de Lei do Senado rl9 337, de 
são o parecer, o Sr. Senador Aderbal Jurema manifesta o seu interesse em 1979; Projeto de Lei do Senado nO? 356, de 1979; Oficio ·~s" nO? 29, de 1979; 
examinar melhor a matéria e solicita vista do Projeto. A presidência defere o Projeto de Lei do Senado n• 349, de 1979; Projeto de Lei do Senado n• 352, de 
pedido formulado pelo Sr. Senador Aderba1 Jurema e concede-lhe vista do 1979; Projeto de Lei do Senado n• 364, de 1979; Projeto de Lei do Senado n• 
projeto. 7) Ofício ~'S" n'i' 10, de 1980, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal 302, de 1979; Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1976 .. Complementar; Projeto 
Federal, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo STF, nos autos do de Lei do Senado n9 21, de 1979; Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1979; 
Recurso .. Extraordinário n9 91.947-3, o qual declarou a inconstitucionalidade Projeto de Lei do Senado n'» _140, de 1978; Projeto de Lei do Senado nO? 346, de 
da Lei n• 6.333, de 21 de outubro de 1970, do antigo Estado do Rio de Janei- 1979; Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1978; Projeto de Lei do Senado n• 
ro. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorãvel, concluindo por 296, de 1978; e, Projeto de Lei do Senado n9 325, de 1978. 
apresentar um Projeto de Resolução. O parecer é aprovado, por unanimida- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
de. 8) Projeto de Lei do Senado n'1 24, de 1980, que .. estabelece que a ordem Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprov~1da. 
de preferência para a concessão da pensão civil serâ também aplicada na serâ assinada pelo Sr. Presidente. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS 

6• REUNIÃO, EXTRAORDINÂRIA, REALIZADA EM 
8 DE MAIO DE 1980 

Às dezessete horas do dia oito de maio de mil. novecentos e oitenta, na 
Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senliores Senadores Cunha Lima, Presiden
te, Jorge Kalume, José Richa, Lomanto Júnior, José Guiomard, Affonso Ca
margo, Raimundo Parente, Mendes Canale, Jutahy Magalhães, Mauro Berre
vides e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Ao coQstatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. -

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n'41/80-DF- Fixa os valores de retribuição 

de empregos que integram as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e 
Procurador Autãrquico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classifi
cação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, instituído pela Lei n'i' 
5.920, de 19 de setembro de 1973, e dâ outras providências. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorâvel 
Conclusão: AproVação do parecer. 

Projeto de Resolução n• 16/80- Altera a redação do art. 405 do Regu
lamento Administrativo do Senado Fecterãl, aprovado pela Resolução n9 58, 
de 1972 e alterado pela Resolução n9 30, de 1978, e dá outras providências. 

Relator: Senador Mendes Canale 
Parecer: Favorãvel 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 45/79- Acrescenta e modifica a redação de 

dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço). 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Contrãrio 
Conclusão: Aprovação do parecer, com voto vencido do Senador Mauro 

Benevides. 
Projeto de Lei ·da Câmara D9 2/80 - Dá nova redação a 'dispositivo do 

Decreto-lei n• I .252, de 22 de dezembro de 1972, que "altera e consolida ale
gislação referente ao Fundo Aeronáutico". 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Favorãvel 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 

Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Presidente 
luiz Viana 

1•-Vfce-Prosldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldonte 
Dinorte Mariz 

l• .. secretárlo 
Alexandre Costa 

2•-secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
lourivol Baptista 

4•-Secrotárlo 
Gast&o Müller 

Suplentes de Secretários. 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Pauos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 223-6244 e 225·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 3. JoCio Calmon 
4. José Lins 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Choves 2. Amoral Peixoto 
3. Jo~ Richa 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
LÇ>cal: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Mendes Canele 
Vic::e-Presidente: ~geno,r Maria 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Rkha 

Marcos Freire 
Mouro Benevides 
Nelson Camelro 
Orestes Quérda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Titulares 

1. Mendes Conote 
2. José lins 
3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlco-Lidores 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

1. Evandro Carreira ~. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Roc::que 
1 11-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vic::e·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1, Henrique de la Roc:que 1. lenoir Vergas 
2. Helvid!o Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbol Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodoró 6. Arnon de Mello 
7. Moac:yr Oolla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha lima 
2. Leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. lózaro Barb.ozo 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paula Brossard 
6. Franco Montara 

Assistente: Daniel Reis de Souz.a - Ramal 305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

Maio de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDQ DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jdrbas Passarinho 

Vlce;-Líderos 

Aderbal Juremo 
Aloysio CiJaves 

Bernardino 'Nana 
José lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Dallo 
Murilo Badoró 
Saldanha Derzi 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB 

Líder 

leite Chaves 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT 

Líder 

Henrique Sontillo 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
{ 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessir Freire 
Vic::e·Presidente: Lázaro Barboza 

Titulares Suplentes 

l. Jessé Freire l. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tono Outro 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moocyr Oalla 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lózaro Borboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Soturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mel lo 1. Helvldio Nun&s 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. Josê lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Concilas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Soturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. Toncredo Neves 
4. Pedro Simon 
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Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 1 0:3lf horas 
local: Sala do ~nexo B - Ramal 442 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calman 
2. Torso Outra 
3. Jutahy Magalhães 

4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 
2. Evelásio Vieira 
3. franco Montara 

1. José Uns 
2. Arnon-de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrouian 

1. Marcos Freire 
- 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ro~al 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilacqua" - Anexo Jl - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membro!>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha timo 
Vice-Presidente: T antredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomonto Júnior 
4. Affonso Comargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunho lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaro[ Peixoto 
5. Pedro Sinion 
6. Mauro Benevídes 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Jesse Freire 
4. José Samey 
5. Milton Cabral 
6. JõS& Guiomard 

1 . Paulo Srossard 
2. Marcos Freird 
3. Lázaro Borboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Solo "Clovis Bevilócqua" - Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vargas 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Helvldio Nunes 
3. Jesse Freire 
4. Moacyr Dolla 
S. Henrique de lo Rocque 
·6. Aloysio Chaves 

Suplentes 

1, Jutohy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 

_ 4, Benedito Conelo5 
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1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Me!lo 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Sílvo 3. Jutahy Magalhães 
.4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gil..-on Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-fei-ras, à5 1 1 :Ob h-oras 
local: Anexo "B"- Sala ao lodo do Gob. da Sra. Senadora 
Eunice Michiles - Ramal 48.4 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Torso Outro L João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Sedara 
3. Mendes Canal e 3. José Sorney 

L Dirceu Cardoso L Hugo Ramos 

2. Adalberto Seno 

Assistente: Maria Therezo Magalhães Motto - Remoi 134 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 

S. Amoral Peixoto 

6. Toncredo Neves 
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1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevides 
3. leite Chaves 

Assistente: Côndido Hippertt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo IJ -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares 

1. lomanto Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
.4. Jose Guiomard 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Jorge Kolume 
3. Benedito Canelas 

1. José Richo 
2. AdalbertÔ Seno 

Assistente: lêdo Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:3Õ horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo IJ - Ramais 62 t e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodaro 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

Reuniões: Quintos-feiras, Cs 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunho Lima 

local: Sala "Clovis Bevilcicquo" - Anexo H - Ramal 623 2. Agenor Mario 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outro 
1?-Vice·Presidente: Saldanha Oerzi 
2 11-Vice·Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. TarsoDutra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Junlor 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7, Almir Pinto 
8. lenoir VCrgos 
9. José Somey 

Suplentes 

1, Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. ~Henrique de lo Rocuque 
4. Jos& Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - Ramal 675 
Reun'1ões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716~ 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBUCO CIVIl - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-President&: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1, Affonso Comorgo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silva 
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1. Evandro Carreira 1. Orestes Quérda 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lcizaro Barboza 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presid.,nte: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ào II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Panos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomànto JUnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. lazaro Barbozo 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Maio de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comissõ.,s Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo li - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nocio· 
na i 
2) Comissões Temporárias para AprecíaçQo de Vetos 
3) ComisSões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum} 

Assistentes de COmiSsões: Haroldo Pereira Fernandes -
Ramal 674; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal598; MOuro lo· 
pes ~e Sei - Ramal 31 O. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓV.IS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEOA C. A. R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
CARLOS 10,00 

C.D.F. RUY BARBOSA LEOA 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
Ramais- 621 e 716 

C.C.J. Ramal-623 DANIEL 
RUY BARBOSA 

10,30 C. S. 
Ramais- 621 e 716 L~DA 10,00 

C.A. 
RUY BARBOSA 

SÉRGIO Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BcVILÁCQUA n,oo C.l.S. 
Ramal-623 

LEI LA 

ANEXO "B" FRANCISCO 
10,30 C.E. 

Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

11,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 
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ANO XXXV - N• 047 QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE I980 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -ATA DA 60• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

12- COMUNICAÇÃO DA PRESIDJô:NCIA 

- Finalidade da presente sessão, destinada a homenagear Duque de 
Caxias, no transcurso do centenário de sua morte. 

Oradores: 

SENADOR MURILO BADARO: 

SENADOR NELSON CARNEIRO; 

FALA DA PRESIDÉNCIA. 

1.3 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDJô:NCIA 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar·se hoje, às 17 ho
ras, com Ordem do Dia que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 61• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 

2.1-ABERTURA 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Cancelamento da sessão conjunta do Congresso Naciopifl .. &:nte
riormente convocada para as 19 horas e convocação de sessões conjuntas a 
realizarem-se amanhã, às ll horas e 19 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.5- Wtura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n• 95/80, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que altera a redação do parágrafo único do art. 18 da Lei nfil 
5.107, de 13 de setembro de 1966- Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1980 (n• 2.137 f19, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dâ nova re
dação a dispositivos do Decreto-lei n• 1.252, de 22 de dezembro de 1972, 
que ••altera e consolida a Legislação referente ao Fundo Aeronáutico". A
provado. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n•41, de1980-DF, que fixa os valores de re-
2.2- EXPEDIENTE tribuição de empregos que integram as categorias funcionais de Assistente 
2.2.1- Leitura de projeto Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano 

. . . . de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, instituído 
- Pro!et? de Le1 do Sena~o n• 94/80~ de autona do .Sr. Senador pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973. Aprovado, em turno único. A 

Orestes Querela, que revoga o artigo 30 da Le1 n• 6.620, de 17 de dezembro Comissão de Redação. 
de 1978. 

2.2.2 - Requerimento 

- N• 146/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial sob o título 
uNordeste traído .. , publicado no jornal Em Dia. · 

2.2.3 - Discurso do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Realizado, em Fortaleza, do 
"Seminãrio sobre Jornalismo Político no País". 

SENADOR HEL,V{D/0 NUNES -Manifestação de pesar pelo fale
cimento do Sr. Tertuliano Solon Brandão. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Complementação do 
corpo judicante do Tribunal Federal de Recursos. Eleição de Barbosa 
Lima Sobrinho para a Presidência da ADI. 

SENADOR MILTON CABRAL - Manifestação de vereadores da 
Câmara Municipal de João Pessoa, favorâvel à prorrogação dos manda
tos dos atuais prefeitos e vereadores. 

Projeto de Resolução n9 16, de 1980, da Comissão Diretora, que alte
ra a redação do art. 405 do Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, e alterado pela Resoiução 
n• 30, de 19(8. Aprovado. A Comissão de Redação. 

Projeto de Lei do Senado n9 239, de 1979, do Senador Tancredo Ne
ves, que cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, determina a devolução das condecorações que lhe foram retira
das, bem como a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos 
quais tenha sido excluído. Aprovado, em segundo turno, após usarem da 
palavra em sua discussão os Srs. Henrique de La Rocque e Dirceu Cardo
so. À Câmara dos Deputados. 

2.4 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 41/80-DF, aprecia
do h a Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n• 147/80. A sanção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 16/80, apreciada na Or
dem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento nfil 148/80. À pro~ 
mulgação. 
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2.5- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo do Ministro Eduar
do Portella, publicado na revista Veja, no qual S. Ex• analiza o pronun
ciamento da exibição de filmes eróticos. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERR}U\1]õNTO. 

3-ATA DA 62• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 

3.1 -ABERTURA 

3.T~EXPEDIENTE 

3.2~1- Oficio do Sr. l'?wSecretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 19/80 (n• 2.640/80, na Càsã de oii; 
gem), que revoga artigos das Leis n•s 6.033, de 30 de abril de 1974, e 6.082, 
de lO de julho de 1974, e dã outras providências. 

3.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n' !30/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Lu
cena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea "c''. do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nl? 2/80, de sua autoria, 
que dispões sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de 
ensino superior. Votação adiada pot falta de quorum. 
· - Projeto de Lei do Senado n• 209/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, alterando a Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
.. estabelece normas para a concessão de urgência judiciAria aos necessita
dos". Votação adiada por falta de quorum. 

-ProJeto de Lei do Sen~do n• 221/77, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais 
vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dã outras providências. 
Votação ·adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 326/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil 
(Lei n• 3.071, de l• de janeiro de 1916). Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 87/79 (n' 363/79, na Casa de origem), 
restabelecendo direito de servidores Públicos, no caso que especifica. Dis
cussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 
139/80, solicitando audiência da Comissão de Constituição e Justiça. 

-Parecer n'1 1.238/79, da Comissão de Constituição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocação cOmpulsória do Governador do 
Distrito Federal para prestar esclarecimentóS'sobre sua administração ao 
Plenário do Senado Federal, objeto da Indicação n• 4, de 1975, do Sena
dor Itamar Franco. Discussão sobrestad_a por falta de quorum para votação 
do Requerimento n9 140/80, solicitand-o reexame da Comissão de Consti
ftfição ·e Justiça. 

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

4- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

_,_Do Sr. Dinãrte Mariz, proferido na sessão de 9-5-80 
- Do Sr. Marcos Freire, prOferido na sessão de 9-5-80 
-Do Sr. Marcos-Freire, proferido na sess-ão de 12-5-80 
- Do Sr. Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 13-5-80 

S.-ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 60• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 15 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SEN8DORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evai'tdro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 

'-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto -José Lins - Mauro Benevides - Díriã.rte Mariz- Cunha 
Uma- Humbertb Lucena- Mílton Cabril!- Aderbal JureJ;ll~- Marcos 
Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Ro
cha-- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto 
Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Moo
toro -Orestes Quércia- Lázaro Barboza- Benedito Canell~s- Valdon 
Varjão- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha 
Derzi- AffOii.So" Camargo-_:_-Jo"sé RiCha .:__ EvetâSiO Vieira- JaisOn Barre
to - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Sinton - Tarso Outra. 

O SR. PRESII)ENTE (Luiz Viana) - Declaro aberta a?'ssão especial 
do Senado Federal que, atendendo a requerimento do nobretsehador Murilo 
Badaró e outros Srs._Senadores, destina-se a homenagear Duque de Caxias, 
no transcurso do centenário de sua morte. 

Designo oS Srs. Líderes Jarbas Passarinho, Paulo Brossard, Gilvan Ro
cha e Leite Chaves, para introduzir no recirito o Sr. Miitistro Interino do 
Exército. (Pausa.) 

(.Acompanhado da Comissão designada. dá entrada no recinto o 
Sr. Ministro InterinO do Exército. General Emani Ayrosa da Silva. 
indo ocupar o lugar a S. EX" reservado em plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a. palavra ao nobre Sr. 
Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURlLO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente do Senado Federal, Srs. Senadores, Srs. Oficiais
Generais. meus Senhores e minhas Senhoras: 

Não hã nação que resista à amnésia histórica. A perda da memória cos
tuma ser a antevéspera das grandes capitulações. Quando um povo não tem 
dimensão do seu passado, principia a perder o presente e a comprometer o fu
turo. Nesta operação de desmemoriar os povos, por paradoxal que possa pa
recer, marxistas e tecnocratas se dão as rilãos: aqueles por entenderem ser a 
História mero Subproduto da economia; estes, pela busca da eficiência como 
um fim ein si mesma, transformando o homem apenas como um dado das 
suas equações econométricas. É verdade que vivemos um tempo de iconoclas
tia. Por todos os lados as velhas ordens estão ruindo, velhas estruturas que se 
esboroam e sobre os seus escombros novas edificações sociais, políticas e eco
nômicas estão _sendo levantadas. O Brasil não poderia ser refratãrio a este 
processo de mudança que vem cercado de imperativo categórico. O maior ou 
menor sucesso desta empreitada nacional de edifiCarmos uma sociedade mo
derna, justa e democrãtica, resistente às intempéries e às agressões de todas as 
naturezas e cada vez de formas mais sofisticadas, estã na medida exata em 
que pudermos aprofundar as nossas raízes do passado e buscar ali a seiva vi
tal que hã de nos impulsionar para o futuro. 

E. fundamental, hoje mais do que nunca; amanhã mais do que ontem, 
que a Nação preserve sua memória histórica. Documentos, personagens, fa
tos, ícones, tudo deve ser preservado e cercado de proteção para que a Nação 
não perca a identidade consigo mesma e não caia sob a inexorabilidade da lei 
sociológica, pela qual os grupos sociais coineçam a desaparecer no instante 
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exato em que perdem sua identidade, não sendo mais do que debuXos esmac~ 
cidos pela força impenitente do tempo. 

Urge um grandes esforço nacional para 'a criação dessa consciência, a 
fim de salvarmos o nosso patrimônio, que se esvai pela fúria mercantilista 
dos antiquârios, pela insensibilidade dos burocratas, pelo desinteresse de 
qi1antos só se preocupam com estatfsti.cas muitas vezes reveladoras do nada. 
Daí., meus senhores, a importância extraordinária que as comem.orações do 
Centenário do Senador Luiz Alves de Lima 'e Silva, o Duque de CaxiaS; assu~ 
mem neste momento. · 

Péricles quando saudava os heróiS mortos na guerra do Pcloponcso, no 
mais famoso discurSo da antiguidade, esculpiu a sentença da mortalidade dos 
herÓis: .. lmolai.Jd~~se pela Pâtrja, os heróis ·adqufritam Úma glória imortal' e 
tiveram soberbo mausoléu não na· sepultura• em que repousam, mas na· 
lembraÍlça viva dos seus feitos". . . · 

.ê por isto que o grande mausoleu que a Nação,brasileira oferece a Ca~ 
xias é a lembrança dos seus ~citas que se tornaram imortaiS, abrangido· pela 
velha sentença da imortalidade que Luiz de Câmões' deixou nos Luzíadas, 
para àqueles que por suas obras valorosas, se Yão da lei da mo'rte libertando. 

Caxias dilatou os limites da glória, e da ~ tão incorn,ensurãvel que trans
. cende as lindes das casernas e dos quartéis e durarã para sempre enquanto.du

rar o Brasil, enquanto perdurar o sentimento da honra e da nacío'nalidade. 
Em 11 de maio de 1846, Caxias assume a ·Cadeira de Senador Vitalício ·da 

República, indic.ado em lista pelos gaúchOs, aPós a (}uerr:a dos Farrapos, cm 
seguida à paz de Ponche Verde, episódio objeto de um formoso discurso do. 
então Deputado Paulo Brossard, hoje &:nador nesta ca·sa. · . 

Não gostaria, S~. Presidente, de deixar de rever, 3inda que mentalmente, 
o velho Senado descrito na pâgina imortal e imoredoura de Machado de A,s~ 
sis, qll:ando ao terminar a crônica vislumbra ele um homem de capa pr'eta, de 
roupa preta e 'de sapatos afiyelados, abrindo a port~ de um. corredor que não 
tinha fim e por onde saíram aqueles vultos quC a sua visão lhe colocava diante 
dos olhos. 

Se pudéssemos reabrir e.sta mesma porta de cotredor, nós iríamos encon
trar, no velho Senado, Machado de Assis represcntan~o o Diário do Rio, Ber~ 
nardo Guimarães representando o Jornal do Commércio, talvez· como hoje, 
que a noSso lado também ·SC situa a bancada da inlprensa, a fiscalizar e· a 
transmitir para a Nação intc'ira os trabalhos desta Casa; talvez como hojC, 'a 
mesma presença do povo nas galerias, povo que riurica se afasto~ do Parla
mento que tem aqui é o seu pulmão c o sCu resPiradouro; povo que no dia da 
votação ~a lei que libertou os escravos atirava rosás e florçs no plenário, o que 
levou o embaixador americano da época a 'comentar com os circUnstantes: 
como no Brasil se faz. com flores o que no meu p~{s custou tanto sa~gue. 

Machado de Assis e Bernardo Guimarães contemplam ~s figuras de Ca~ 
xias, Paranaguâ, It!ibor~í, Sinimbu, Montezunia, homens que virã.m ou que 
fizeram a História do Brasil, contemporâneos que foram da·~aioridade, da 
Regência, do Primeiro Reinado e da Constit~nte de 1823. ' 

especial de D. João VI aos 15 anos era alferes e aos 18 recebia a glória de ter 
nas mãos a bandeira do Imperador. 

Em seu batismo de fogo cm 3 de maio de 1823 na Bahia, para combater a 
inssureição do GeÍleral Madeira de Melo, que não aceitava a Independência, 
começou a ser criada a mística da bravura de Caxias. -Mostrouase bravo, va~. 
lente e corajoso. E ele mesmo ê quem definia nos exércitos a chamada uaristo
cracia da bravura", que as primeiras batalhas formavam imediatam~nte no 
corpo de tropa: uTalhado para a luta, dizia ele, eu nunca· a provoquei, mas 
t3.mbém nunca a temi. Nem a temO quando frança e descoberta". 

A brav~ra física só existe Qua.®o a sustentâ-la existe grande bravura mo
ral. E as defmições de bravura de Caxias podem ser resumidas naquelas pala
vras·com que ele-abre a ordem do dia no iní.cio da campanha do Uruguai~ uA 
verdadeira bravura do soldado é nobre, generosa e respeitadora dos princí
pios da hUmanidade". . 

Não precisaríamos, Sr. P~esidente, senão tomar o relato d.e :Oionísio Cer
'queira em torno'do episódio épico da tomada da ponte de Itororó, que é, sem 
dúvida alguma, um dos espetâculos mais notáveis e mais f4-Jgurantes de bia~ 
vura · de Caxias. 

Imaginerilos·o que seriam as tz:opas destroçadas ante a metralha perma
nente inimigo. Vencidos Fernarldo Machado, Varjão c' Argolo, seus coman
danteS mais 'imCdiatos, de repente ~urge ele, sexagenãrió, com a espada em 
punho, brandindo-a no ar e gritando: 4 'Si,8:am-me os que forem brasileiros!" 
E os que viram, çm os. que fizeram a crônica do ~empo, "terão. visto moribun
dos se levantarem para tombarem mortos adiante", c a· ponte estava tomada. 
E a Guerra do Paraguai Cpmeçava a ser ganh~ naquele dia. 

A míStica da bravura de Caxias envolvia o nascente ·Exército biasileiro e 
engalanava a vida da nova instituição. Caxias deu ao Exército a. organização 
até então não existente.· Eliminou a iódi.sciplína, para a qual ele tinha aver.são 
intuitiva: Nunca avançava'ou iniciava uma ação militar sem atites um prévQ 
planejamento: pã.ra'avaliar as forças de que dispunha para a ação, a fim de 
que .não se frustras@~ depois. Assim foi durante toda a sua vidá de militar e 
de comandante. Enquanto se avultava a figura do militar, do combatenfe, do 
homem bravo, corajosO, valente; começava a se cristalizar tambénl a figura 

·dO p~cifista, do. hqmem Ífl:flexívcl na luta e generoso na vitória. 
Já no episódio da Âbrilada' deixou f mostra esSa sua vocaÇão. Perseguin~ 

do. as forças. sCdiciôsas comandadas pelo Major Miguel de Frias, este se homi
ziou em uma casa no Rio dC Janeiro, teildo Caxias partido ao séu encontro. 
En~ontrou~se o comandante com' o revoltoso. A História não dá conta do 
diálogo havido entre 'eles, mas é verdade que pciuco depois seguiu-se a liber
tação de Miguel de Frias, e mais tarde Caxias entregou 'a esse mesmo revolto~ 
so · poSições relev3.ntes de comando nâ.s suas tropas. 

A espada de Caxias era a um só tempo enéigica nos combates, generosís
sima no triunfo. Qua'ndo ele quebrou a espinha dorsal do Movimento Liberal 
de 1842, ele ceitame'nte sabia que do outro lado estava um, homem de dirhen
sões notáveis, que er~ Teóftlo Otoni. Após o combate de Santa Luzia, esten
deu a sua mão protetora sobre os vencidos pará que eles não sofr:essem quais~ 

E: neste ambiente, qu~ aquele militar trazcnd~ eJ.ll si as caracteJ1sti~as dO quer humilhações ou sofrimentos. 
soldado já testado nas batalhas, após os cumprimentOs protocohlre's, se as- . ~ pos~ível, Sr; Presidente e Srs. Senadores, que toda essa ,vocação pacifis
senta ao lado de uma figura pinacular do Seilado c reverencialmente o cum- ta de Caxias, ·que impregnou a. alma das Forças Armadas brasileiras, terã sido 
primerita: uBom dia, meu pai". Caxias Se en~ontrav.a com o SeQador Lh;na e causa e mattiz principal desSe extiaordinâriO princípio encrustado na Consti
Silva, seu pai. · tuição brasileira, talvez a úni.ca Carta Constitucional do Mundo que contém 

A História não é feita só de fatos mas também de interpretações, e quan- dispositiVo exPresso de que é·vedada a guerra de conquista. 
do Caxias: ao assumir o comando das tropas legalistas do Maranhão e 0 Go- Não'houve, durante .a longa e duradoura atividade militar de Caxias, ne~ 
verno da província, na Sua procl!}mação chamava a atenção para sua qualidade 'nhum instante em que a sua espada tivesse Sido maculada; espada que é hoje 
de umais militar do que político" • em torno. dessa afirmaÇãq construiu-se a cant~da. em uníssono por e~se coro de vozes nacionà.is, que se levabtam para 
versão de que o Duque tinha horror à poHtica. A política não o horrOrizava a saudar o soldado, que uniu a Pátria com os ~cus braçÓs de ferro, protegeu-a . 
não ser aquela uguerra de alfinetes",~ que ele s_e refc:ri.u na carta~ ~aranagu~, com o. seu gl~dio e -com 0 prestígio do seu nome tutelar. 
q.uando o Comandante das for_!SS ~? Paraguai P.ed_ta a sua demJssao a Zaca~ A História do Brasil está carregada com· a presença construtora de Ca~ 
nas. A sua ~versão e~a contra a pohtlcagem que mll:Itas vezes aqu~les desama- · xias, unificando o Império, elh_ninando os movimentos secessionistas· da Ba~ 
dos da glória e ?o triUnfo contra ~le Ic;antavam para e~baraçar-lhe os ~a~~ laiada; dp Movir@.nto de 42; da.Guerra dos Farrapos, orgarii:tándo e moder~ 
sos. Ao contrâno da versão, Caxias fOI um grande polí~ICO n~ acepção mais nizando o ExÇrcito Brasileiro, implantando a 'disciplina e intervindo nos mo~ 
pura do termo. mentos, buscando a coesão Ílacional, pacificitndo os esPíritos e garantindo a 

Ruy ~i~i~ que a 
6•políti~a é a atmosfera dos c~tados." E é_nessa a~osfera integridade de nossas. fronteiràs. Caxias possuía aqticlá concePÇão transcen

qu~ a~qumu _co.ntorno níhdo a figura de e.stadi_sta d~_ Caxia~, Pat~ono do · dental ~o dev~, q~e Alfred de Vigny chamava de ua religião da honra". 
ExercitO. Bras~leuo. . . . Guardou fiP,elidade e lealdade ao ImpériO e o herói legendário de tantas Vi-

CaxiaS nao tcrâ tido no ~arla~ento o verbo fa~undmso d~ <:-otegtpe, de tórias, de tantas batalhas vencfdas, jamais foi conduzido por ambições meno
Sales Torres Homem, mas ele Jamais deslustrou a tnbuna senatonal. ~le pos- 'res, ou foi citpaz de ser sC:duzido por tentações caudi}ftc(scas. Viveu com exem~ 
s~ía aquela eloqUência só?ria, ~rcunspC?ta, grave, metódica, lógica, eloqUên~ piar- modéstia, simples de costumes, despreocupado "cbm sua glória pessoal e 
cta que lhe dava a autondade Imanente à sua grande figura. preocupado com a glória do País, levando 0 sentimento do dever até às últi~ 

Não cansarei a Casa com o desfilar dos principais fatos da vida de Ca- mas conseqüências. 
xias, filho amado da vitória. Convém salientar, contudo, que um jovem nasCi~ Ao se reunir, Sr. Presidente, o Senado da República, para homenagear ó 
do numa famlliÀ de militares, logicamente teria o seu destino traçado pela Senador DuquC de Caxias e 0 Patrono do Exército, "eSta homenagem é extCn~ 
carreira das armas, eis que aos cinco anos sentava praça por uma concessão siva ao soldado a.nônimo e desconhecido~ que dã a vida pelas· instituições, 
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pela tranqUilidade e a paz pública, pela guarda das nossas fronteiras. Soldado 
que é povo c que dâ caráter eminentemente popUlar e democrãtico às nossas 
Forças Armadas; Exército que é síntese do próprio Brasil; Exército de amazo
nenses e de gaúchos, aqueles vencendo com audãcia o desafio da selva tropi
cal, esses guardando zelosamente as suas tradições, contemplando sobrancei
ros os intermináveis horizontes dos pampas; Exército de baianos, onde co
meçou o Brasil, de capixabas e de mato-grossenses, de mineiros desconfiados 
e de cariocas desinibidos e alegres; Exército de nordestinso fortalecidos pela 
luta contra a inclemência do tempo e de catarinenses louros dolicocéfalos, 
nessa amostragem extraordinária de miscegenação racial, em que brasileiros e 
estrangeiros se unem no mesmo amor à terra que os acolheu; Exército de pre
tos, de brancos, de mulatos, de cafusos, retrato sem retoques do Brasil na sua 
feição de maíor democracia racial do mundo; Exército de budistas, de católi
cos, de protestantes e de espíritas. Exército das igrejas barrocas de Minas, da 
Catedral de Brasília, dos terreiros de candomblé da Bahia e da capelinha de
pendurada nas colinas perdidas no interior do Brasil, como sinal de fé; Exér
cito do samba, do xaxado, da sanfona, do pandeiro e do violão, cantando de 
Norte a Sul a mesma canção de amor e a mesma balada de ninar; Exército do 
futebol, da cachaça, do morro, do engenho, dos cafezais, das praias e das 
montanhas. Exército de Montese e de Monte Castelo; Exército da epopéia de 
Rondon e da conquista do Oeste, salpicado de cruzes brancas daqueles que 
tomabaram na ponta dos trilhos das ferrovia_~. ou vencidos pelas endemias 
tropicais na abertura dos caminhos do progresso; Exército garantidor das ins
tituiÇões repUblicanas, responsâvel pela tranqüilidade e segurança dos brasi
leiros. Unido, coeso, disciplinado, composto de homens com hãbitos marca
dos pela gravidade, pela discrição e pelo silêncio, cumprindo votos de obe
diência e de pobreza; Exército que teiin o patronato ilustre de Duque de Ca
xias e para o qual não são suficientes as palavras para expressar o volume de 
contribuição que deu ao processo de construção do País. 

Nesta hora, de tão graves apreensões e perplexidades, é razoável que es
peremos das Forças Armadas do Brasil, tal como no passado, o apoio firme e 
decidido para relizarmos em paz, com segurança e tranquilidade, a cons
trução de sólida e duradoura democracia. Mas não hã de ser uma democracia 
formal, objeto de retórica ou de devaneio de liberais descompromissados com 
a realidade. A forma democrática por que anseia a Nação Brasileira, hã de se 
estruturar na justiça social, no respeito à lei e na salvaguarda dos valores bâsi
cos da nacionalidade. Democracia, onde se reduzam as disparidades regio
nais e em que todos participem dos benefícios do progresso e do desenvolvi
mento. Democracia onde se eliminem -as diferenças sociais e se reduzam os 
níveis de pobreza, que perturbam e aguilhoam a nossa consicência moral. De
mocracia onde o trabalho seja um esforço honrado pelo salário e o reconhe<:i
mento da nação e que as riquezas produzidas pelo esforço de tantos não se
jam usufruídas por apenas tão poucos. Democracia sinônimo de liberdade 
sob a égide da lei. Democracia que é compromisso de honra do Exército Bra
sileiro, protegida contra as investidas totalitárias de todas as matizes. 

1: por isso, Sr. Presidente, que confiamos, no instante em que todos ho
menageamos a figura pinaclllar de Duque de Caxias, que, na rude servidão 
dos quartéis, em que é honroso sofrer em silêncio e cumprir com perseverança 
os deveres, os soldados brasileiros, detentores da glória jmortal de Caxias, 
continuarão, no presente, o que foram no passado - baluartes da segurança 
individual, da tranqUilidade pública, defensores das tradições de liberdade da 
Nação 'e de suas instituições constitucionais. 

Tenho dito. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMOB- RJ. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Exml1 Sr. Luiz Viana, Presidente do Senado Federal; Exm9 Sr. Mi
nistro interíno do Exército, General Ernani Ayrosa da Silva; Exm9 Sr. Co
mandante Militar do Planalto, General Heitor de Almeida; Exm• Sr. 
Secretário-Geral do Ministério do Exército, General Heraldo Tavares Alves; 
Exm• Sr. lnspetor-Gcral das Polfcias Militares, General Harry Alberto 
Schnardorf; Exm• Sr. Reitor da Universidade de Bras!lia, Professor José Car
los Azevedo; Srs. Oficiais, Srs. Senadores, meus Senhores: 

Irresistível vocação, fortalecida no seio da famflia, levaria Luiz Alves de 
Lima e Silva à carreira militar, onde ha.veria( como todos, de colher louros e 
8.fastar espinhos. Militares, c dos mais ilustres, eram seus ascendentes, pater
nos e maternos. Um punhado de estrelas, que haveriam de luzir durante toda 
a trajetória daquele menino que, aos cinco anos, assentava praça como 19 ca
dete no ll1 Regimento de Infantaria de Linha, para conquistar, na"s duras e re
petidas lutas em que se empenhou, um a um, os postos da carreira, e afinal 
projetar-se, duradouramente, como Patrono do Exército, que a Nação recor
da, entre emocionada e orgulhosa, no centenário de sua morte, - padrão de 

virtudes e exemplo para as gerações que se sucedem, no ritmo vertiginoso dos 
tempos. E apraz-me referir que seu batismo de fogo foi nos ãrduos combates 
que rasgaram a aurora do Dois de Julho, quando nós, os baianos, nacionali
zamos o sol, tornamô-lo nosso, brasileiro, verde e amarelo, com as cores da 
bandeira. 

Mas o Duque de Caxias não é só glória militar, é património cívico do 
Brasil. Errava assim o Visconde de Taunay quando acreditava, no momento 
em que os soldados rasos retiraram o corpo sem vida do herói, do vagão da 
Central para conduzi-lo, nos braços, ao Cemitério do Catumbi, que ele fosse 
apenas .. o corpo e o espírit-o de todo o Exército Brasileiro". Cem anos trans
corridos é imperioso generalizar a afirmação, feita em hora de dor e passivei .. 
mente de protesto, para proclamar que aqueles homens simples, saídos da 
massa anónima para o serviço das armas, sem divisas nem galões, eram o E
xército, mas eram também o Brasil, todo o Brasil, que agora reverencia sua 
memória, recorda seus feitos, exalta sua decisão no fragor da luta e sua mag
nanimidade na hora do triunfo. 

Capristano de Abreu diria: - .. Dispensou as honras militares. Fez bem! 
As armas que ele tantas vezes havia conduzido à vitória teriam tido pejo tal
vez de não terem podido libertã-lo da morte". 

Antes que Eisenhower, ele percebera que "'uma das características dos 
problemas militares é que eles não cedem a nada, senão à áspera realidade". 
E, consciente dessa verdade, Caxias venceu, venceu sempre, dentro e fora de 
nossas fronteiras. E se amarguras o levaram, na velhice, às meditações da fa
zenda do Desengano, a gratidão nacional foi buscá-lo e hoje revive em seus li
vros, nos quartéis e nas escolas, nas câmaras legislativas e nos tribunais, no 
permanente resgate de uma dívida irresgatável. 

Caxias é látego de fogo a zurzir quantos, em todos os tempos, acaso tripu ... 
diarem sobre os vencidos, manchando a farda gloriosa que ele envergou e a 
nobre instituiçã~ a que serviu. Não é apenas a Miguel de Frias que proposita
damente não encontra na casa em que, destroçadas suas forças, afinal se refu
giara. Não é só em Santa Luzia que manda retirar as algemas dos derrotados, 
e dá montaria a Teófilo Ottoni e Antão Fernandes. Não é unicamente em Ba
gé que sugere um ofício fúnebre em sufrágio das vitimas dos. exércitos em lu
ta, em lugar de um Te Deum em seu louvor, afirmando nobremente que aque
la fase heróica terminara sem vencidOs nem vencedores. Recorda Afonso de 
Carvalho ,que, finda a Balaiada, Caxias trazia ••a mão cansada de assinar 
3.000 a tos de anistia, inclusive para Raimundo Gomes e o preto Cosme". Se 
não negocia com os adversários antes que deponham as armas, poucos, na 
história dos feitos militares, terão sido tão generosos quanto ele, após termi
nada a refrega. Teve a vitóriíl como sua companheira fiel, e os combates em 
que se empenhou guardam o exemplo de sua bravura e de sua liderança. 
Montgomery observqu: -''Nenhum líder, por maior que seja, pode resistir 
por muito ienipo, a menos que conquiste algumas vitórias. A batalha decide 
tudo". E a carreira militar de Caxias é um rosário de batalhas, que o anjo da 
vitó"ria traçou e conduziu. 

Em discurso que, em nome do Movimento Democrâtico Brasileiro, aqui 
pronunciei a 24 de agosto de 1972,"sob as nuvens negras do poder ditatorial, e 
que a censura não permitiu fOsse publicado, certamente por subversivo, dizia 
eu, e me é grato reproduzir, que. "o triuilfo não o perturbava. Por que 
vangloriar-se na hora da divisão, quando ju~tamente se impunha sepultar di~ 
vergências! pacificar .. espíritos? Também a Lincoln houve quem acusasse de 
ser -demasiadamente generoso com os adversários. Era seu culto aos direitos 
humanos, entretanto, que ditava ao gigante de 111inois essas palavras 
eternas: -"Sem malefícios para quem quer que seja; com amor para todos; 
com firmeza no direito que Deus nos deu de ver o Direito, esforcemo-nos 
para concluir o trabalho em que estamos empc11:hados; pensar os ferimentos 
da Nação; cuidar daquele que combateu, de sua viúva, de seu órfão- tudo 
fazer para conquistar uma paz justa e duradoura entre nós e com todas as 
nações". r 

A presença de Caxias não coristitui, destarte, apenas o brazão de uma ar
ma, nem se confina, ao lado de tantos bravos, no relicãrio das Forças Arma .. 
das. Sua grandeza haveria de projetar-se também sobre a vida pública, que in
compatível não são, jâ o cantara o verso per~grino de Castro Alves. o livro e o 
sabre. E, como na carreira militar, também na politica, Caxias haveria de co .. 
lher triunfos e de amargar ressentimentos. Osório recordara certa feita o con .. 
selho de Sócrates: - HA carreira pública é um purgatório constante, que às 
vezes satisfaz à vaidade, precedida sempre de desgostos". 

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

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB .:.... RJ) - Com muita. "honra, 
nobre Senaqor. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Duque de Caxias foi, na verdade, um 
dos poucos cidadãos completos deste País. Soldado, e ao mesmo tempo, paci .. 
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fista, soldado por vocação, por amor às Armas; pacifista por sua impecâvel 
formação humanística. PolíticO e ao mesmo tempo estadista - político por 
desejar também no seio dos representantes do povo dar uma lição da sua bra
silidade; estadista por sua dimensão de IídCr inato. Aqui, no Senado, certa
mente seria o local apropriado para que o Duque de Caxias pudesse ver recoM 
nhecida a sua grande obra de patriota e de soldado. Por isso mesmo, Excelên
cia, é de muito agrado do Partido Popular vê-lo na tribuna exaltar a figura do 
''Patrono do Exército Nacional". Digo a V. Ex• que o nobre colega fala tamM 
bém pela Bancada do Partido Popular, que, com muita alegria e muita honra, 
saúda o Senador e o Soldado Imortal da História da nossa Pátria. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Muito agradeço aspa
lavras do eminente Líder do Partido Popular, que são uma contribuição à eM 
xaltação da memória daquele que tanto serviu ao Brasil e que hoje reverenciaM 
mos nesta Casa. Seu aparte ilustra estas modestas considerações. 

Caxias conheceu as alegrias fugazes que a atividade política propicia, Se
nador, Ministro, Presidente do Conselho, e verteu, como todos, seu cálice de 
amargura. Em política, não há ascensão serri declínios.- Esse incessante Subir e 
descer é o caminho reservado a todos aqueles a quem seduz e escraviza. Mili
tar, filho e neto de militares, tantos deles convocados para atividades civis, 
mesmo de sobrecasaca, parecia vestir o uniforme de campanha. Como 
Malraux disse de De Gaulle, o Duque de Caxias; à paisana, era o Duque de 
Caxias. 

Aquele pretenso, e até sincero, horror à política, e que a ela tem trazido 
pelo voto popular tantos valores_ militares, um dia se converteu em vontade. 
Ca~ias queria integrar o Senado como representante do povo gaúcho, Provín
cia que então presidi~, terminada a gloriosa epopéia dos Farrapos, mercê do 
acordo ajustado com David Cana bafio, Sousa Neto 'e João Antônio Carmo, 
e cuja primeira condição fora "anistia geral e plena para todas as pessoas en
volvidas na rebelião". O Pacificador ainda uma vez ensinara o caminho dare
conciliação, o roteiro da paz: - anistia geral e plena! T~m razão José Ho
nório Rodrigues: - .. A ambição política é uma virtude e não um vício". E foi 
essa virtude que trouxe a esta Casa, -para honrar suas nobres bancadas, Luiz 
Alves de Lima e Silva. __ Não indaga quem serão seus companheiros na lista 
tríplice, de onde, vitorioso nas urnas, o retira D. Pedro II, para preencher a 
cadeira que há II anos Pedro Soleda,d deixara vaga. 

O fato de não ser dia útil impediu que essa homenagem se realizasse a II 
de maio, que foi nessa data, em 1846, que o então Conde de Caxias prestou 
juramento como Senador, e encontrou, entre os colegas da bancada flumi
nense, o ex-Regente Lima e Silva, seu venerando pai. 

Ao assumir o mandato, ••nenhuma espada colhera louros comparáveis 
aos seus, como anotou Batista Pereira. Todas as suas campanhas refletiam 
um alto espírito de humanidade, moderação e justiça. Ninguém no Brasil teve 
mais que ele a consciência de que a generosidade é a nobreza do uniforme, a 
última e a mais preCiOsa de suas divisas", 

jã agora também em nome do Partido Popular, que encerre esta desataviada 
oração com as palavras com que o então Marquês de Caxias apresentava o 
Gabinete de 8 de março de 1861 ao Senado Federal:- .. Entendo que presen
temente o País quer, sobretudo, a rigorosa observância da Constituição e das 
leis e a mais severa e discreta economia dos dinheiros públicos, atentas as cir
cunstâncias do nosso atual estado financeiro." (Muíto bem! Palmas. O oraM 
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como tão bem disseram e acen
tuaram os oradores que acabam de falar em nome do Senado da República, 
hoje realmente nos enaltecemos tributando esta homenagem à memória do 
Duque de Caxias, pelo transcurso do centenário da sua morte. 

Não hã- creio- em toda a História do País, uma vida que possa ser 
comparada à do Grande Soldado e do Grande Estadista. Reúne Caxias, ao 
longo de uma extensa existência, durante a qual, por 35 anos, teve assentO 
nesta Casa, as mais peregrinas virtudes de cidadão e de soldado. 

Pediria mesmo licença para dizer que a grandeza de Caxias não está ape
nas em ser o Patrono do nosso glorioso Exército. Foi a sua grandeza que o fez 
Patrono do grande Exército Brasileiro. 

Por toda a vida, desde a sua juventude, como se fosse - e ele assim se 
acreditava - esculpido pela Providência teve ele a ventura de estar perma
nentemente a serviço da Pátria, fosse para a preservação da sua unidade, 
como o fez durante tantos e tão longos anos, fosse para defender a integrida
de das nossas fronteiras. Foi ele, assim, um cidadão realmente incomparável. 
Não hã ninguém, na nossa Hístória, que, tendo uma vida tão extensa quanto 
a de Duque de Caxias, se posSa vangloriar de não ter, durante essa longa exis
tência, deixado de ser, desde a sua mocidade até a sua velhice, um denodado 
servidor da Pátria. Ele não é o herói de um episódio, não é o herói de um fato 
isolado, não é o vencedor de _ _uma batalha ou de uma guerra. Não, ele é o per
manente servidor do Brasil, é o permanente servidor da Pãtria, à qual, indor
midamente, dedicou toda a sua existência. 

É por isto que, passados cem anos da sua morte, o Senado da República 
se sente enaltecido em reverenciar-lhe a memória. 

Guerreiro ele o foi, realmente. Certamente, o maior General da América. 
Não hã nenhum general no nosso continente que possa se comparar ao Du
que de Caxias, seja pela bravura, seja sobretudo pela competência, pela capa
cidade, pelos dotes do extraordinário _estrategista que soube, pela inteligência, 
pela capacidade de disciplina, organizar as forças brasileiras que naquele mo
mento encontraram realmente um grande chefe, e esse grande chefe foi Du
que de Caxias. 

Bastaria esse fato, bastaria esse episódio para que o Brasil jamais deixas
se de lhe reverenciar a memória e de agradecer-lhe os feitos heróicos e patrió
ticos. 

Mas, ele não se limita a isso; ele não é apenas o guerreiro, ele é sobretudo 
o grande estadista, o homem que era prudente na paz, que era bravo na guer-
ra e, sobretudo, generoso na vitória. - -

Conservador num regime bipartidârio, em constante flutuação e alter- Foram esses atributos que flZeram realmente do_ Duque de Caxias 0 
nânc!_a, Caxias conheceu contestações, enfrentou CríticaS, integrou, presidiu e grande cidadão, não somente ·0 grande soldado, talvez o maior soldado da 
viu cair gabinetes. Essas batalhas eram necessariamente diferentes daquelas América, mas também o cidadão incomparável que não podemos medir com 
outras, em que sua estrela não deixara de brilhar. Mas,_para exaltação dos qualquer outro da nossa Pátria. 
!homens públicos do Império, ainda que divididos pelas paixões mais incruen- Durante 50 anos, vale dizer, duran~e mais de meio século, Caxias jamais 
tas, há um instante em que sobrepaira sobre todas as divergências o ifiteresse deixou, por um minuto sequer, mesmo quanto doente, Íla guerra ou onde esti
nacional. O grande Zacarias, Chefe do Partido Liberal, vai à procura de C a- vesse, na juventuçie ou na velhice, de estar a serviço do Brasil. 
xias,:~ara confiar-lhe o comando supremo das forças do Pr~ta. E na P!im~i.ra - Por isso, aqui nos reunimos hoje e estamos orgulhosos não somente por 
re~mao do Cons~elho a que ~om~arece, ~ conservador Caxias õ;lfirma: - A ele, mas por sabermos que durante cerca de 35 anos esteve ele nesta Casa, 
mmha espada nao tem partidos · Não e uma frase. ~ uma legenda. honrando as suas bancadas, servindo como c;:idadão, do mesmo modo como 

E Quando, jâ alquebrado, mais pela doença do que pela idade, tem de re~ 
pelir afrontas atiradas à sua honra, volta à tribuna do Senado para fazer sua 
defeSa perarite a Nação, que ele- pacificara:. É da Imitação de CristO:- "Jul
gas talvez que os homens do Mundo pouco ou nada têm que sofrer? Nenhum 
encontrarás sem sofrimento, airlda que interrogues os que vivem nas maiores 
delícias". 

Na sessão em que esta Casa tofifóil cOnhecimento da morte do Duque de 
Caxias, o Senador Manoel Francisco Correia afirmava que "nenhum brasilei~ 
ro pode aspirar ·a mais alto nome entre os servidores da Pátria". uNos tristes 
dias de lutas fratricidas, foi ele sempre tão benévolo com os adversários, 
como generoso para com os vencidos". 

Natural, pois, que os representantes do povo que hoje integram o Sena
do Federal se reúnam, com os ilustres visitantes, para tributar ao Duque de 
Caxias, no centenário de sua morte, o culto da admiração e o preito do reco
nhecimento. MandaMme o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e 

servira ao Brasil como soldado. 
Congratulo-me, portanto, com o_ Exército Nacional por ter como Patro

no, como sua figura de paradigma, a sua figura estelar, Q Duque de Caxias. 
Ele será permanentemente, não só para o Exército, ma-s também para todos 
os brasileiros, um paradigma de serviço, de patriotismo e de dedicação à Pá
tria. 

Quero, neste momento, agradecer aqui a presença do eminente Sr. Mi
nistro interino do Exército, General Ernani Ayrosa da Silva; do Comandante 
Militar do Planalto, General Heitor d'e Almeida;- do Secietário-Geral do Mi
nistério do Exército, General Heraldo Tavares Alve_s; do Inspetor-Geral das 
Polícias Militares, General Harry Alberto Schnardorff; do Reitor da Univer~ 
sidade de Brasília, Professor José Carlos Azevedo, bem como de todos os Se
nhores Oficiais que nos honraram com a sua Presença, nesta sessào. Desejo 
agradecer o seu comparecimento por terem se associado a n~ na homenagem 
que acabamos de prestar ao incomparável cidadão, ao grandC'soldado, o Du
que de Caxias. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Luii Viana)- A Presidência convoca sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 17 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

·PARECERES, sob n•s 276 a 278, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçi.o e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- do Distrito Federal, favorável; e 
......, de Finanças, favorável. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto d.e Resolução n"' 16, de 1980, da 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1980 .Comissão Diretora, que altera a redação do art. 405 do Regulamento Admi~ 

(n"' 2.137/79, na Casa de origem), de iniciativa d9 Presidente da República, nistrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, e alte
que dã nova redação a dispositivos- do Decreto~lei n9 1.252, de 22 de de- rado pela Resolução n9 30, de 1978, e dâ outras providências, tendo 
zembro de 1972, que "altera e consolida a Legislação referente ao Fundo A e- PARECERES, sob n•s 264 e 265, de 1980, das Comis~ões: 
rónãutico", tendo - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~s 261 e262, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

-2-

- de Finanças, fayorâvel. 

Discussão, em segundo turno, do Projet~ de Lei do Senado n"' 239, de 
1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas impostas ao ex
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina a devolução das Con
decorações que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros 

DiScuSsãõ, em tuino único, do Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1980- das respectivas ordens dos quais tenha sido excluído, tendo 
DF, que fixa os valores de retribuição de empregos que integram as catego- PARECER, sob n9 263, de 1980, da Comissão: 
rias funcionais_ de assistente jurídico e procurador autárquico, do Grupo- - de Redação, ofereceddo a redação do vencido. 
ServiçOS Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Distrito Federal, instituído pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá 
outras providêricias, tendo 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 16 horas e 6 minutos.) 

ATA DA 61• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

- EXTRAORDI'!'JÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO. 

ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: A prevalecer o texto do art. 30 da LSN, quem praticar homicfdiO qualifi-
cado, por motivos político~sociais, terá a pena dirÜinuída.'"'Um contra-senso. 

. Adalberto Sena- Jorge Kalume- Jo~ Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo PafentC-- Aloysio Chaves --Gabriel 
Herm~s- Jarbas Passarinh~ - Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-Jose Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes_ 
A.lmir Pinto - José Lins - Mauro Benevides - Dinarte Mariz- Cunha 
L1ma- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Ro
cha - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto 
Júnior - Lui~ Viana - Dir~eu CatdO-so - João Calmon - Moacyr Dalla 
- Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro- Roberto Saturni· 
no- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Mon~ 
toro - Orestes- Quércia - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Valdon 
Varjão- Vicente'Vuolo- Mendes Canale_- Pedro Pedrossian- Saldanha 
Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Evelãsio Vieira- Jaison Barre
to - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tar~o Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 60 Srs. SenadoreS. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-Secretârío. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1980 

Revoga o artigo 30 da Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l• Fica revogado o artigo 30 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 

1978, que .. define os crimes contra a segurança nacional". 
Art. 21' Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

O Código Penal, também aqui,jâ disciplina o assunto com muito melhor 
técnica. 

Ao definir os crimes Coiltr'á a Vida, a lei penal pune não somente o ho
micídio simples como o qualificado. A esse, impõe pena mais grave do que a 
prevista na Lei de Segurança Nacional, pois o míniiri.o é de doze anos e o mã~ 
ximo.de trinta. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1980. Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEi N' 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática para o seu processo e julgamento, e dá outras providências. 

Art. 30. Matar, por Iriotivo de facCiosismo ou inconformismo políticO
social, quem exerça autoridade ou estrangeiro que se encontrar no Brasil, a 
convite do Governo brasileiro, a serviço de seu país ou em missão de estudo: 

Pena: reclusão, de 8 a 30 anos. 
.............. ·-~ ......... ~ .. -· ~ .......... -....... ~ ................. . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio
nal.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ·sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 146, DE 1980 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
O senador infra-assinado, cOm arrimo no art. 233 do Regimento Interno, 

requer a V. Ext- a inserção nos Anais do Senado Federal do editorial '"NOR
DESTE TRAIDO", publicado no jornal Em Dia, de responsabilidade da As
s'ociaçãO Comercial do Cearâ, no qual são feitas oportunas considerações em 
torno do orçamento do FINO R para o presente exercício. 

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1980. - Mauro BeneVides. 

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § l•, 
do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao examé 
da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelhoj ~Com a palavra o nobre Senador 
Mauro Benevides, para uma comuriicação. · 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma comunicação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Para realçar o transcurso do Jubileu de Prata de su;:t criação1 a Universi
dade Federal do Cearâ vem promovendo uma série de expressivos eventos de 
caráter cultural, com a participação de vultos exponenciais da intelectualida
de brasileira. 

Em fevereiro passado, por exemplo, um concorrido Simpósio de Moder
nização Politico-Legislativa foi levado a efeito por aquela conceituada entida
de, tendo sido um de seus expositores o eminente Senador Paulo Brossard, 
líder do PMDB, nesta Casa do Congresso Nacional. 

No corrente mês) com início no dia 19, será realizado um "'seminário 
sobre jornalismo político no País"- promoção que conta, também, com o 
patrocínio dos Comitês de Imprensa do Senado Federal e da Câmara dos De
putados, cujos respectivos presidentes, jornalistas Abdias Silva e Tomás Coe
lho acham-se empenhados em que a iniciativa se revista de pleno êxito. 

Na sessão inaugural, de segunda-feira vindoura, alêm do Magníf1eo Rei
tor Paulo Elpídio de Menezes Neto, falarã o primeiro COitferenci.Sta convida
do, jornalista Pompeu de Sousa, que chefia, em Brasília, a sucursal da Asso~ 
ciação Brasileira de Imprensa. 

Dentro da programação elaborada, far-se-ão, também presentes os jor
nalistas Carlos Castelo Branco (Jornal do Brasil; Carlos Chagas e Lustosa da 
Costa (O Estado de S. Paulo); Samuel Wainer e Ruy Lopes (Folha de S. Pau. 
lo); Oliveira Bastos {Correio Braziliense); Hêlio Fernandes (Tribuna da Im
prensa) e os humoristas políticos Millôr Fernandes (Veja) e Ziraldo (O Pas
quim). 

Além deles, os periodistas que militam na imprensa cearense, com a res
ponsabilidade de manter colunas políticas diárias, Toram igualmente solicita
dos a colaborar na apresentação de temas palpitantes; já relacionados pelos 
promotores do certame. 

O SEMINÁRIO SOBRE JORNALISMO POLITICO vem suscitando 
especial interesse nos círculos universitários, políticos e culturais do Estado, 
contando com a adesão assegurada de parlamentares, homens de jornal, rá
dio e televisão e· alunos do Centro de Comunicação Social da Universidade 
Federal do Ceará. 

Tendo a imprensa contribuído significativainente-no processo de abertu
ra política. é de esperar que a experiência vivida pelos expositores - todos 
possuidores de invejãvel tirocínio profissional - concorra positivamente 
para conscientizar a opinião pública do País quanto à necessidade de 
consolidar-se a estrutura democrática, da qual os órgãos de divulgação são 
peças essenciais. 

O Senado, Sr. Presidente, certamente far-se-á presente, por Vossa Exce
lência ou outros ilustres Senadores ao Seminário, em razão da inquestionâvel 
relevância em que se situam os seus nobres objetivos. 

Ao me contragular com a Universidade Federal do_ Ceará e os Comitês 
da Câmara e dO Senado pela magna iniciativa, faço votos para que ela obte
nha larga repercussão não aperias no meu Estado e no N ardeste, mas, igual
mente, em todo o País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Helvídio Nunes, para uma comunicação. 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI. Para urna comunicação.)- Sr. 
Presidente e Srs. Sen~dores: 

Desejo registrar, ria sessão de hoje do Senado Federal, o falecimento 
ocorrido no dia lO deste mês, no Piauí, do ex-Prefeíto de Pedro II e ex
Députado Estadual em duas legislaturas consecutivas, Tertuliano Solon 
Brandão, irmão do nosso colega da Câmara dos Deputados, Milton Bran
dão. 

Conheci-o mais intimamente a partir de 1967, __ quando, eleito Deputado 
Estadual, passou a compor e a defender a bancada que dava sustentação ao 
Governo na Assembléia Legislativa do Piauí. 

Simples, modesto, de trato ameno mas de poucas palavras, ninguém o 
excedia na ação e no cumprimento dos deveres políticos. 

Votado em diferentes pontas do Estado, Pedro II, porêm, era o seu mun
do. Comerciante, fazêhdeiro, funcionário fazendârio aposentado, a política 
absorveu grande parte de sua vida, pela dedicação votada ao seu povo, pelos 
compromissos que à risca cumpria, pela dedicação dispensada ao irmão que 
se projetara, mais do que todos, na vida política do Piauí- deputado federal 
Milton Brand[o. _ 

Refiro-me; Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao' ex-prefdto de Pedro II e 
ex-deputado estadual em duas legislaturas - Tertuliano Solon Brandão, fi
lho do coronel Tertuliano Brandão Filho e sua esposa Joana Cardoso Bran
dão, falecido no dia dez do corrente mês·e sepultado, como de sua expressa 
vontade, naqUela cidade serrana do Piauí. 

Casado com Dona Mimosa Brandão,_a~ pranteado ex~into sobrevivem 
os filhos Dr. Tertuliano Brandão SobriD.ho, Dra. Rosa Lys Bi-andão Damas
ceno, casada com o Dr. José Elísio Damasceno, Dra. Consuelo Mourão 
Brandão, o universitário José Walter Brandão e a senhorita Lilian Mourão 
Brandão_ 

Recordo na tarde de hoje no Senado Federal, com emoção, a figura de 
Solon Brandão. Permanentemente voltado para a defesa dos seus representa
dos, especialmente da população de Pedro II, gestos comedidos e palavra 
mansa, era entretanto impetuoso C convincente na defesa das reivindicações 
dos segmentos sociais mais humildes. 

Sei que os seus colegas, amigos e admiradores choraram o seu desapare
cimento; sei que os seus antigos colegas de Assembléia Legislativa prestaram
lhe as homenagens devidas~ sei que o Prefeito de Pedro II decretou luto oficial 
pelo infausto acontecimento; sei que ó deputado federal Milton Brandão so
freu, mais do que todos, a morte irreparável. 

Aqui do _Senado, pois, desejo juntar à dor dos piauienses também a mi
nha palavra de saudade, sobretudo de exaltação à memória daquele que, em 
vida, foi modelo de virtudes cívicas Tertuliano Solon Brandão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

QUero comunicar à Casa um apelo que recebi das bases partidárias da 
capital do meu Estado, documento assinado por todos os vereadores que têm 
assento na Câmara Municipal de João Pessoa; vereadores do PDS, do Parti
do Popular e do Partido Movimento Democrático Brasileiro. 

O documento está vazado nos seguintes termos: 

João Pessoa, 17 de abril de 1980 

Prezado conterrâneo e amigo, Senador Milton Cabral, 
Os vereadores que subscrevem esta, integrantes do PDS, PP e 

PMDB, vêm à presença do prezado conterrâneo, com a devida venia 
e alto respeito, por a mais justa pretensão. 

Com a reforma partidária, inviabiliza-se, em novembro próxi
mo, eleições para Prefeitos e Vereadores, de ••mandato tampão" de 
dois anos. A nossa não satisfação ao minimandato, justifica-se em 
face de que na História dos municípios brasileiros essa diminuição 
de mandatos teve uma desastrosa experiência, quando nos dois anos 
de início da década, impossibilitaram Vereadores e Prefeitos de rea· 
Iizãr um trabalho sério em favor do povo. Os Executivos irão trabaw 
lhar no primeiro ano com os orçamentos de outras administrações, 
nem sempre adequados a seus cronogramas de trabalho e, quando 
seria hora de começar, iriam desviar sua atenção para as campanhas 
eleitorais. 

Os vereadores, por seu turno, têm que sofrert em cada legislatu
ra, que se inlci~. uma fase de adaptação, na qual pouco é possível fa
zer, ficando tolhidos no desejo de prestar sua contribuição no pre
paro de um corpo de leis que possa de fato, ajudar o aperfeiçoamen
to democrático. 

Por seu turno, até a presente data, os partidos políticos não fo
ram registrados, somente segundo se lê nos jornais serão no prazo 
de 40 dias, havendo ainda a possibilidade do nãO registro pelo TSE. 
Desse modo, registrados os partidos, mesmo assim não seria possí
vel eleições, erri rióvembro, tendo-se em vista a não possibilidade do 
cumprimento do calendârio eleitoral. 

Acresce ainda que a falta de chuvas até o momento no Nordes
te e o curto prazo que terão os partidos para se arregimentarem, tor
narão as eleições difíceis e caras, haja vista a inflação desesperada 
que passamos. Ainda deve-se levar em consideração as sérias difi
culdades que surgirão para arregimentação partidária~ em função 
da exigüidade de tempo. 

Isto. posto, prezado amigo Senador, solicitamos da alta com
preensão e espírito público que ornam a sua atuação na vida públi
ca, em dar o seu voto favorável ao Projeto Anísio Sousa. que pror-
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roga os mandatos de Vereadores e Prefeitos até 1982 e que no final 
deste mês, terâ sua votação normal no Congresso Nacional. 

Cordialmente. - Heraldo Gonçalves do Egypto - Mário Antô
nio da Gama e Melo- Lourenço Di Lorenzo Marsicano- Francisco 
de Assis Saldanha - Gerson Gomes de Uma - Pedro Alves rle Souza 
-José Paulo Neto- Newton de Novais Feitosa- José Bonifácio 
Lima Lobo-- Derivaldo Domingos de Mendonca- Manoel Gonçalo 
de Oliveira - Manoel Virgínio- Leovegildo Raimundo Franco Filho 
-José Anchieta de Souza- Sebastião Calixto de Araújo- Evilaço 
de Andrade - Magdalena Alves Rodrigues.. 

Assinaram este documento os Líderes do PP, do PMDB, do PDS e todas 
os integrantes daquela Câmara Municipal. 

Era esta a comunicação que eu tinha a fazer, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-,- A Presidência comunica aos Srs. 
Senadores que após a presente sessão será realizada outra, na qual constarão, 
da Ordem do Dia, matêrias da pauta da sessão ordinária de ontem que não 
foram votadas por falta de quorum. Em conseqilência fica cancelada a sessão 
conjunta convocada para às 19 horas de hoje, devendo a matéria que nela 'se
ria apreciada ser incluída na Ordem do Dia da sessão conjunta a se realizar a~ 
manhã, no mesmo horário. 

Fica, ainda, convocada sessão conjunta a realizar~se amanhã às II horas, 
com a seguinte ordem do dia: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n{' I, _de 
1980-CN, que aprova as pártes reformuladas do Ill Plano Nacio
nal de Desenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência convoCá sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciãção das seguintes matérias: 

Requerimento n9 130, de 1980; 
Projetos de Lei do Senado n•s 209, de 1975, 221, de 1977, e 326 de 1979; 
Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979; e 
Parecer n• 1.238, de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 95, DE 1980 

Altera a redacão do parágrafo único do art. 18, da Lei n9 5.107, 

trârio do que oco1 re com as entidades sindicais, que se defrontam com toda 
sorte de dificuldades financeiras. 

Como é de amplo conhecimento, os sindicatos, nos últimos quinze anos, 
sofreram pressões quase que insuportáveis por parte do Poder Público, sobre
vivendo a duras penas. Além disso, foi cometida aos sindicatos, equivocada~ 
mente, a nosso ver, uma sêríe de atribuições de caráter assistencial, que vêm 
arruinando suas finanças. 

Nesse contexto, nada mais justo que, na hipótese referida, prevista no 
parágrafo único do art. 18, da Lei n9 5.107/66, reverta a conta em favor do 
sindicato da categoria a que pertencer o empregado despedido, cuja base ter~ 
ritoríai alcance o seu local de trabalho. 

A medida colaborará, de alguma forma, para minorar as dificuldades fi. 
nanceiras enfrentados pelos sindicatos, cónfigurando, ainda, um fator de 
prestígio a essa importante instituição, que deve ser fortalecida. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Arl. 18. No caso de extinção do contrato de trabalho do empregado 
não optante, observar-se~ão os seguintes critérios: 

I -havendo indenização a ser paga, a empresa poderá utilizar o valor 
do depósito da conta vinculada, até o montante da indenização por tempo de 
serviço; 

II- não hayendo indenízação a ser paga, ou decorrido o prazo prescri
cional para a reclamação de direitos por parte do em: pregado, a empresa po
derá levantar a seu favor o saldo da respectiva conta individualizada, median
te comprovação perante o órgão competente do MTPS. 

Parágrafo único. A conta individualizada do empregado não optante, 
dispensará sem justa causa antes de completar um ano de serviço, reverterá a 
seu favor~ se despedido com justa causâ, reverterá a favor do FGTS. Decorri~ 
do esse período, a conta poderâ ser utilizada pela empresa na forma deste ar
tigo. 

(Às Comissões de Constituiçâo e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR_. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicado e 
remetido as conussões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
de 13 de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Ser- ltem I: 
viço. Piscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara fi9 02, 

de 1980 (n' 2.137/79, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dâ nova redação a dispositivos do Decretowlei n'~' 
1.252, de 22 de dezembro de 1972, que "altera e consolida a legis
lação referente aõ f.-undo Áeronáutico'', tendo 

O Congresso Nacíonai decreta: 
Art.1' Oparâgrafoúnicodoart.l8,daLein•5.107,de13desetembro 

de 1966. passa a viger com a seguinte redação: 

"Arl. 18. 

Parágrafo único. A conta individualizada do empregado não 
optante, dispensado sem justa causa antes de c~mpletar um ano de 
serviço, reverterá a seu favor; se despedido- cOm justa causa, reverte~ 
rã a favor do Sindicato da categoria a que per~~ncer, que tenha base 
territoríal em seu local de trabalho. Decorrido esse período, ã conta 
poderá ser utilizada pela empresa na forma deste artigo." 

Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Banco Nadonal da Habitação, re
gulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se às disposições em contráriO. 

Justificação 

Em consonância com o preceituado no parágrafo único, do art. 18, da 
Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o f'undo de Garantia do 
Tempo de Serviço, a conta individualizada do empregado não optante, disw 
pensado sem justa causa antes de completar um ano de serviço, reverterá a 
seu favor; se despedido com justa causa, re_v:erterá a favor do FGTS. 

Com referência à espécie, ê de aSsinalar~se que a utilização da conta pelo 
empregado, no caso indicado, quando dispensado sem justa causa e perfeita~ 
mente justa, não merecendo qualquer reparo. O mesmo nào cabe, no entanto, 
quando a despedida é por justa causa e a coõta reverte a favor do FGTS. 

Em verdade, e_ssa _hipótese se nos afigura to~"a.lmente absurda, pois o 
FGTS, como é notório, conta com feêUrsoS mais do que suficientes, ao coo-

PARECERES fAVORÁVEIS, sob n•s 261 e 262, de 1980, das 
Comissões: - -

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em discussão ó prõjeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declarõ~ã encerrada. 
Em votação. 
ús Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprõvado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA êÃMARA N• 2, DE 1980 
(N' 2.137-B/79, na Casa de origem) 

De iniciativa dõ Senhor Presidente da República 

Dá nol'a redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1.252, de 22 de 
dezembro de 1972, que "altera e consolida a legislação referente ao 
Fundo Aeronáutico". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.19 A alínea c do inciso I e as alíneas b e i do inciso II do art. 29 do 
Decreto-lei nq 1.252. de 22 de dezembro de 1972, passam a vigorar com a se· 
guinte redação: 

"Art.2{' 
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a) . ······· ............ • ...........•..........•...•.... 
b) .......................•••...•.•.•.....•.....••..•• 
c) do produto da venda de aeronaves, viaturas, equipamentos 

de comunicações, ou quaisquer outros beris, qUe forem incorpora
dos ao Ministério da Aeronáutica; 

II .................................................. . 
a) ...................................................... . 
b) o produto de arrendamento ou alienação de quaisquer bens 

móveis da Aeronáutica, bem como de Índenizações de material ex
traviado ou danificado; 

i) as rendas provenientes de exploração, inclusive arrendamen
to, de imóveis jurisdicionados ao Ministêrio da Aefonáutica, deven
do, no último caso, ser comunicada a ocorrência ao órgão próprio 
responsável pelo património da União;" 

Art. 2t>t Fica acrescentada ao incisO II do art. 2t>t do Decreto-lei nll 1.252, 
de 22 de dezembro de 1972, a alínea j, com a seguinte redação: 

"Art. 2' ..................... ·~·-· .....•....•........ 
I 
II 

j) quaisquer outros recursos que lhe forem expressamente atri
buídos." 

Art. 3t>t Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~'41, 
de 1980-DF, que fixa os valores de retribuição de empregos que in
tegram as categorias funcionais de Assistente Jurídico e PrOcurador 
Autárquico, dO-Grupo-Serviços Jurídicos, do Plano de Classifi
cação de Cargos do Serviço Civil do DistritO Federal, instituído pela 
Lei n11 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 276 a 278, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
- do Distrito Federal, favorável; e 
- de Finanças, favorâvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' I 6, de 
1980, da Comissão DiretOra, que altera a redação do art. 405 do R e~ 
guiamento Administrativo do Senado Federal, aprovada pela Reso
lução no 58, de 1972, e alterado pela Resolução n' 30, de 1978, e dá 
outras providências, tendo -

PARECERES, sob nos 264 e 265, de 19SÕ, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 
239, de 1979, do Senador Tancredo Neves, que cancela penas im
postas ao ex-Presidente Juscelino Kubitscliek de Oliveira, determina 
a devolução das condecorações que lhe foram retiradas, bem como 
a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha 
sido excluído, tendo 

PARECER, sob no 263, de 1980, da Comissão: 
- de Redacão, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segUndo tt.irno. 

O Sr. Henrique de La Rocque (PDS- MA)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique de La Rocque para discutir o projeto. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em discussão a ma
téria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para discutir o projeto. Sem revisão 
do oraQor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou com as palavras do nobre Senador Henrique de La Rocque que 
exalta a atitúde do nobre Senador Tancfedo Neves, que visa cancelar todas as 
penas impostas a: essa figura excelsa de brasileiro, como devolver as condeco
rações a que ele fez jus durante a sua vida e que devem voltar ao seu patrimó
nio cívico e moral. 

Sr. Presidente, a Revolução que vasculhou a vida de Juscelino K ubits
chek, como bem acentuou o Senador Henrique de La Rocque, não encontrou 
em todas as suas pesquisas nenhum ato que desabonasse a sua figura de brasi
leiro eminente, de político e de ex-Presidente da República. 

Hoje, a Revolução através do Presidente João Baptista Figueiredo assis~ 
tiu e ajudou o lançamento da pedra fundamen~al do Memorial de Juscelino, 
quase aqui na Praça dos Três Poderes, restabelecendo na memória do País a 
figura eminente do saudoso brasileiro. Portanto, a Revolu,ção que lhe retirou 
essas honras, associou-se ao patrocínio da homenagem a Juscelino K ubits
chek através do Memorial que está sendo erguido em Brasília, esta monu
mental Capital, Sr. Presidente, obra da sua audácia, obra do seu patriotismo, 
obra da sua visão descortinadora. 

A Casa traz, nas suas paredes de mãrmore, em letras de bronze, frases 
excelsas de Juscelino, lançando o País para as glórias do amanhã. 

Ele, Sr. Presidente, responsável pela criação da indústria automobilística 
e do asfaltamento das estradas, terminou seus dias dentro de um automóvel 
fabricado pelas indústrias que ele implantou e vítima da estrada que ele tam
bém sonhou asfaltar em todo o País. 

E, ainda mais, Sr. Presidente: não resguardou a sua figUra da morte emi
nente das grandes figuras nacionais; dissolveu, junto com seu motorista. Ele 
morreu quase irreconhecível naquele desastre junto ao -seu chofer, mostrando 
que o seu destino era o destino do povo: humilde e anónimo. 

O projeto do nobre Senador Tancredo Neves tem esse condão: apaga to
das as penas que intentaram contra ele, extirpado calendário da Nação, essas 
investigações que sempre esbarraram na muralha imarcescível da sua perso
nalidade. 

Mas restauram também, Sr. Presidente, as condecorações que ele rece
beu. As glórias que vêm tarde, jâ vêm frias. Não vão restaurar a ele, vão en
tregar essas condecorações que nações estrangeiras colocaram em seu peito, 
merecidamente, à sua viúva, depois que ele amargou no exílio, no esqueci
mento, tantas injustiças sofridas. 

As horas felizes, Sr. Presidente, podemos esquecê-las, mas as amargas 
nunca esqueceremos. Ele, coração cheio de bondade e de perdão, natural
mente morreu sein ódios e sem rancores, maS no fundo de sua consciência o 
remordimento de ter sido tão injustiçado. Ele, que criou tantos momentos de 
exaltação e de riqueza para a Pâtria brasileira, tão injustamente julgado, hoje 
sua família vê reestabelecer-se, na admiração nacional, sua figura excelsa de 
brasileiro insigne. 

Assim, Sr. Presidente, quero não só homenagear como homenageio, nes
tas râpidas palavras, a figura de Juscelino, mas também a figura do ilustre Se
nador, que buscado pela Revolução afoitamente em todos os ângulos da sua 
vida pública, ele que tem uma vida pública tumultuada e brilhante, que ilus
trou a vida brasileira, também, é um penhasco inacessível, onde ela esbarrou 
e não encontrou nenhum desvão que pudesse acusâ-lo de uma ação malsã. 
Este é o ilustre colega e insigne brasileiro Tancredo Neves, autor do projeto. 

Portanto, Sr. Presidente, homenageio a um e a outro. Das mesmas matri
zes pessedistas, das nossas matrizes, onde também servimos, V. Ex• no Go-
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verno de Pernambuco, e eu na humildade dessa planície ensolarada, apa
nhando sol durante toda a minha vida, o sol na cara, todos os dias e todos os 
instantes, mas tendo no meu coração o entusiasmo que não cessa e não se ex
tingue pelos homens formados. gerados e cunhados na matriz daquele glorio
so Partido. 

É com estas palavras que homenageio Juscelino, o vulto que a Nação 
não esquece, e Tancredo Neves, o autor deste magnífico projeto, através do 
qual tributamos uma homenagem a Juscelino, mas uma homenagem que, in~ 
felizmente, a Nação presta tarde demais. E as homenagens que são tardias já 
vêm frias. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Com prazer. 

O Sr. Tancredo Ne•cs (PP- MG)- V.-Ex• está se subestimando dema
siadamente. Toda a Nação sabe que o Espírito Santo nos deu na sua pes
soa um dos maiores Senadores desta Casa do Congresso. V. Ex~ tem sido 
realmente um bravo e intcmerato batalhador das causas populares, um ho
mem que nunca faltou aos princípios democráticos. A sua vigilância cívica. 
mas sobretudo o denodo e a bravura que V. Ex• sabe colocar em defesa das 
suas posições, fazem-no credor do respeito e admif-ação -nào apenas dos cole
gas mas de todos os brasiteiros. Aproveito a oportunidade deste aparte para 
agradecer as palavras do Senador La Rocque e as de V. Ex•. Em apreciando 
este projeto de minha iniciativa, por V. Ex~s, estou certo, falou o povo brasi
leiro. Este projeto não tem outro sentido senã_o o de oferecer ao Senad_o a 
grande oportunidade de demonstrar mais uma vez sua alta compreensão poli~ 
tica, propiciando ensejo a uma reparação histórica que já não podia mais ta r· 
dar. Minas Gerais ê grato 3.o Senado da República, Minas Gerais ê grato a 
V. Ex•s 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre 
Senador TancredO NeVéS:-

Homem que serviu ao País na Câmara e coriio Miriistro da Justiça de 
Getúlio Vargas. Tenho, Sr. Presidente, no meu arquivo, como uma das suas 
páginas mais brilhantes, gravadas na hora da emoção e do sentimento, o dis~ 
curso proferido por V. Ex• em São Borja,junto ao túmulo de Getúlio Vargas. 
Dirigiu o País como Primeiro-Ministro, sobre os seus ombros caiu a respon~ 
sabilidade de governar esta Nação. Vasculhada a sua vida de vidro, que não 
impede a visão e a fiscalização de ninguém, nada se encontrou que pudesse 
desmerecer sua dignidade, sua honorabilidade, sua bravura cívica e sobretu· 
do o seu patriotismo. __ -

Assim, nobre Senador, V. Ex• também deve receb!!r as homenagens do 
Senado, pois sempre lhe admira à distância, serilpre lhe tributamos esta ho
menagem. Figura singular, figura eminente, figura de proa, jequitibâ que se 
exaltou na floresta, acima das outras, que recebeu o impacto da ventania, mas 
resistiu ao túmulo. V. Ex• foi maior do que a tempestade. 

É a homenagem que presto a V. Ex•, na hora em que V. Ex• e o Senado 
prestam homenagem a outro grande brasileiro que, n-a··-com.paração com 
V. Ex', honraram Minas. Um de Diamantina, o·oUfro -de São João Dei Rei, 
as matrizes desses dois ilustres mineiros e grandes brasileirps: Juscelino Ku
bitschek e Tancredo Neves. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG) - Muito ·obrigado a V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão o proje
to. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como definitiVamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento fnterno. 
A matéria vii à -Càmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Rcdaçào do vencido para o segundo tOrDo r-egimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 239, de 1979, que cancela penas impostas ao Ex
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, determina a devolução 
das condecorações nacionais que lhe foram retiradas, bem como a sua 
rcinclusão nos quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido ex
cluído. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )9 São canceladas as penas de cassação de mandato e suspensão de 

direitos políticos impostas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
pelo decreto de 8 de junho de 1964 e publicado no Diário Oficial da mesma 
data. 

Art. 29 São restituídas ao ex-Presidente Juscelino Kubítschek de Oliveí
ra todas as condecorações nacionais, civis e militares, que lhe foram retiradas. 

Art. 39 Proceder-se-á a reinclusão do seu nome nos quadros das ordens 
honoríficas, civiS e militares, dos quais tenha sido excluído. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário. 

o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Lei do Senado n9 4 I. de 
19SO-DF, e de Resolução n9 16, de 1980, aprovados na Ordem do Dia da pre
sente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento 
Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. l9wSecretário. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N' 281, DE !980 
Da Comissão de Rcdação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 41, de 1980~DF. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nv 
41, de 1980~DF, que fixa os valores de retribuição de empregos que integram 
as Categorias Funcionais de Assistentes Jurídicos e Procurador Autárquico, 
do Grupo-Serviço Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço 
Cívil do Distrito Federal, instituído pela Lei fl9 5.920, de 19 de setembro de 
1973, e dá outras providências 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzi, Relator - Mutilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER No 281, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 41, de l980MDF, 
que fixa os valores de retribuição de empregos que integram as Cate
gorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, ~o 
GrupoMSeniços Jurídicos, do Plano de Classificação de Cargos do 
Serviço Civil do Distrito Federai, -instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de 
setembro de 1973, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1 '? Às classes de empregos integrantes das Categorias Funcionais 
de Assistente Jurídico e Procurador Autárquico, do Grupo-Serviço Jurídico, 
do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distríto Federal, ins
tituído pela Lei n' 5.920, de 19 de setembro de 1973, correspondem as Refe
rências de salários estabelecidas no Anexo desta Lei. 

Parágrafo único. Os valores mensais de sãlários das referências de que 
trata este artigo são os fixados na escala constante: do Anexo III do Decreto
lei n9 1.462, de 29 de abrjj de 1976, reajustados de conformidade com o Anexo 
II do Decreto-lei n' 1.738, de 21 de dezembro de 1979. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as diposições em contrário. 

ANEXO 

Art. !9 da Lei n9 , de de de 1980. 

Referências de salários das Classes de empregos que integram 
as Categorias Funcionais de Assistente Jurídico e Procurador Au
tárquico, do Grupo-Serviço Jurídico, do Plano de Classificação de 
Cargos de que trata a Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

Art. 19 da lei nQ , de de de 1 980. 

Referências de salãrio das Classes de 
empregos que integram as Categor·i-15 fun 
cionaís de Assistente Jurldico e Procü 
rado1- Autârquico, do Grupo-ServicosJÜ 
ddicos, do Plano de Classificação dé 
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me solicitado pela Comissão de Finanças) - aceitando a conclusão daquela 
Comissão de que o projeto não é de lei complementar; e 

-de Finanças, favorãvel. 
-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9_ 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão: 
-de C~nstituição e Justiça, pela constitucionalidade,juridicidade e, no 

mérito, favorãvel. 
-5-

Discussilo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n9 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de servidores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Com is-
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 139/80, do Senador Ber
nardino Viana, de adiamento da discussão para exame da Comissão de Cons
tituição e Justiça). 

-6-

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da Comissão de 
Constituição- e Justiça, que conclui contrariamente à convocação compul
sória do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre 
sua administração ao plenãrio do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 140/80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça). 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ enoerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

ATA DA 62• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDI1:NCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 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 - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-José Sarney - Alb_erto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto -José Lins - Mauro Benevides - Dinarte Mariz- Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Jú
nior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- -João Calmún- Moacyr Dalla
Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino 
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro 
- Orestes Quércia - Lãzaro Barboza -Benedito Canelas - Valdon Varjão 
- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro PedrOssian- Saldanha Derzi 
- Affonso Camargo......;. José Richa - Evelãsio Viei:ra- Jaison Barreto -
Lenoir Vargas - Paulo Brossard- Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do EXpediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado aut6grafo do· seguitlte projeto:· 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1980 
(N• 2.640/80, na Casa de origem) 

(Do Tribunal Supen·or Eleitoral) 

Revoga artigos das Leis n"'s 6.033, de 30 de abril de 1974, e 
6.082, de 10 de julho de 1974, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam revogados os arts. 59 e 10 d_a _Lc;:i n9_6,033, de 30 de abril 

de 1974, e os arts. 5• e 18 da Lei n' 6.082, de 10 de julho de 1974c ~ 
Art. 29 Os requisitos para ingresso nas Categorias Funcionais dos Gru

pos Ocupacionais integrantes dos Quadros Perma_nentes das Secretarias d~s 
Tribunais Regionais Eleitorais constarão de instruções expedidas pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, na forma prevista no art. 19 da Lei n9 6.082, de 10 de 
julho de 1974, e os referentes_ ao Quadro Permanente da Secretaria do Tribu
nal Superior Eleitoral, do respectivo ato de estruturaÇão. 

Art. 39 Esta Lei entrarã cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.033, DE 30 DE ABRIL DE 1974 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ati~idades 
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Porta
ria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Ativi
dades de Nivel Médio do Quadro Permanente da Secretaria do T ribu
nal Superior Eleitoral, e dá outras providências. 

Art. 59 São ~equisitos para ingresso nas classes iniciais, além da idade 
máxima de trinta e cinco anos: 

1 - para a Categoria Funcional de Técnico Judiciãrio, diploma de Ba
charel em Direito; 

II- para a Categoria Funcional de Taqu(grafo Judiciãrio, diploma ou 
certificado de conclusão de curso superior ou habilitação legal equivalente, 
da área das Ciências Humanas e Sociais e das Letras, correlacionadas com as 
atribuições da Categoria Funcional, além da correspondente formação espe
cializada; 

III- para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciârio, certificado de 
conclusão do ciclo colegial ou ensino do segundo grau, ou de nível equivalen
te e prova de matrícula no segundo período letivo, no mínimo, de um dos cur
sos superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração; 

IV- para as Categorias Funcionais de Agente de Segurança Judiciária e 
Atendente Judiciârio, certificado de conClusão do curso ginasial ou oitava 
série do primeiro grau ou de nível equivalente; 

V- demais exigências constantes das instruções reguladoras de concur
sos, inclusive no tocante à formação profissional especializada. 

Art. lO. Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das Catego
rias FunciÓnais dos Grupos a que se refere esta Lei ficarão sujeitos ao regime 
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 

Parágrafo único. _Os_ ocupantes dos cargos integrantes do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior ficarão sujeitos à jornada de trabalho es
tabelecida pela Secretaria ·do Tribunal Superior Eleitoral, de conformidade 
com as necessidades do serviço, observado o mínimo de 30 (triiita) horas se
manais. 

•••••••••••••• "" •••••• .!, • •••••••••••• -~ ••• ~ •••••••••••••• 

LEI N• 6.082, DE 10 DE JULHO DE 1g74 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos aos Grupos-Atividades 
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Ofi
cial e Portaria, Artesanato, OutraS Atividades de Nível Superior e 
Outras Atividades de Nível Médio, dos Quadros Permanentes das Se
cretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências. 
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Art. 59 São requisitos para ingresso nas classes iniciais, além da idade 
máxima de trinta e cinco anos: 

I- para a Categoria Funcional de Técnico Judiciãrio, diploma de Ba
charel em Direito; 

II- para a Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciãrio, diploma ou 
certificado de conclusão de curso superior ou habilitação legal equivalente, 
da área das Ciências Humanas e Sociais e das Letras, correlacionadas com as 
atribuições da Categoria Funcional, além da correspondente formação espe
cializada; 

III- para a Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário, certificado de 
conclusão do ciclo colegial ou ensino do segundo grau, ou de nível equivalen
te e prova de matrícula no segundo período l~tiyo, no míni_mo, de lln::': dos ~ur
sos superiores de Direito, Econori'lia:-contatiilídade ou Administraç3.o; 

IV- para a Categoria Funcional de Agente de Segurança Judiciária e 
Atendente Judiciário, certificado de conclusão do curso ginasial ou oitava 
série do primeiro grau ou de nível equivalente; 

V- demais exigências constantes das instruções reguladoras de concur
sos, inclusive no tocante à formação profissiOiia] espedálizaaa. -

Art. J 8. · Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das Catego
rias Funcionais dos GruPOS -a que se refere esta lei ficarão sujeitos ao regime 
de quarenta horas semanais de trabalho. 

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos integrantes do Grupo
Outras Atividades de Nível Superi6r ficarão sujeitos à jOrnada de trabalho es~ 
tabelecida pelas Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, de conformi
dade com as necessidades do serviço, observado o mínimo de trinta horas se
manais-. 

(Ás Comissões de Serviço Público e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, .do Requerimento n9 130, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alinea "c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nado n9 02, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a escolha e a 
nomeação dos dirigentes das fundações de ensino superior. 

A matéria constou da Ordem do Dia da s:essão de 13 do corrente, tendo a 
sua votação adiada por falta de quorum. 

Vai-se proceder, portanto:, à votação do requerimento. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

'Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena (PTB- PB)- Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
votação, requerida pelo nobre Senador Humberto Lucena, que será feita pelo 
processo eletrônico de votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 

(Procede-se à verificação.) 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves 
-Amaral Peixoto~ Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Gabriel Hermes 
- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque- Jarbas Passarinho- João 
Calmon - JoigC: Kalume- José Guiomard -José Lins- Jutahy Maga
lhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Milton Cabral- Murilo Ba
daró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Tancredo Ne
ves - Tarso Outra - Vicente Vuolo. 

VOTAM "''SIM"' OS SRS. SENADORES: 

Humberto Lucena - Saldanha Derzi - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "não" 26 Srs. Senado
res, ocorrendo 3 votos favoráveis. Não houve quorum. 

Em conseqUência, os demais itens da pauta da presente sessão, que estão 
em fase de votação, ficam adiados para outra oportunidade. 

Item 2: 

São os seguintes os itens adiados: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
209, de 1975, do Senador Orestes Quércía, alterando a Lei n• 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que .. estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos necessitados", tendo 

PARECER, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, e, no mérito, favorãvel: e 
-de Finanças, favorável, com Emenda n9 1-CF que apresenta. 

Item 3: 

Votação, em primeiro turrio, do Projeto _de Lei do Senado nl' 
221, de 1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fis
calização das entidades paraestatais vinculadas à União pelo Con
gresso Nacional, _e dá O!Jtras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela consti

tucionalidade, juridicidade e favorável quanto ao mérito; 2~' pronun~ 
ciamento: (Reexame solicitado pela Comissão de Finanças)- acei
tando a conclusão daquela comissão de que o projeto não ê de lei 
complementar; e 

- 'de Finanças, favorável. 

Item 4: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
326, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
art. 519 do vigente Código Civil (Lei n• 3.071, de i' de janeiro de 
I 9 I 6), tendo 

PARECER, sob n' 1.120, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela co':lstitucionalidade, juridici

dade e, no mérito, favorável. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 87~ 
de 1979 (n• 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de 
servidores públicos, no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das 
Comissões: 

De Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 139 (80, do Sena
dor Bernardino Viana, de adiamento da discussão para exame da 
Comissão de Constituição e Justiça.) 

Item 6: 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da 
Comissãa:de-tonstittriçã-o-e-Jiistiça, que conciui conirariamente à 
convocação compulsória do Governador do Distrito Federal para 
prestar esclarecimentos sobre sua administração ao plenário do Se.
rtado Federal, objeto da indicação n9 4, de 1975, do Senador Itamar 
Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 140(80, do Sena
dor Itamar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Co
missão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, Qo Requerimento n9 130, de 1980, do Senador 
Humberto Lucena, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, de sua au
toria, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações 
de ensino superior. 
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-2-

Votação, em turno único, do Requeiimen.to n9 125, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei 
do Senado n'l 188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta e mo
difica a redação de dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966; e 
n' 319, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao empregado utili
zar a conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao 
art. 8• da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n• 5.107(66. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 144, de 1980, do Senador 
Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Re-
gimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'l 10, de 1980, que ••revigo
ra o parágrafo único do art. 33 da Lei n• 5.682, de 21 deju1ho de 1971 ",de au
toria do Senador Orestes Quércia. 

-4-
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'? 299, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montara, que institui 
o auxílio-doença em favor do trabalhador rural, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n' 1.132, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-5-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 214, de 
1979, da Comissão Diretora, que cria e transforma cargos do Quadro Perma
nente do Senado Federal, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.094, de 1979, e 269, de 1980, das Comissões: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido; e 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade da Emenda n9 I, 

de Plenário. 

-6-

Votação, em primeirO turrio, do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 
1975, do Senador Orestes Quércia:, alterando a_ Lei n91.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que .. estabelece normas para a concessão de assistência judiciária 
aos necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, 

no mérito, favoráVel; e 
- de Finanças, favõi'âVel, com Emenda n'? 1-CF que apresenta. 

-7-

Votação, em priineiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 221, de 
1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fiscalização das en
tidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, e dá -outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- }'?'pronunciamento: pela constitucionali

dade, juridicidade e favorâvel quanto ao mérito; 29 Pi-ODUriciamento: (reexame 
solicitado pela Comissão de Finanças)- aceitando a conclusão daquela Co
missão de que o Projeto não é de Lei Complementar; e 

- de Finanças, favorável. 

-8-

Votação, em primeiro fuú.tõ,-do Projeto de Lei do Senado n9 326, de 
1979, do Senador Nelson Carneir-o, que altera a redação do art. 519 do vigen
te Código Civil (Lei n' 3.071, de 1• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciõnãlidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

-9-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nr; 195, de 1979, do Senador Franco Montara, que veda o exercício de 
cargos de direção e de assessoramento em empresas transnacionais a ex
ocupantes de cargos executivos na administração pública, tendo 

PARECER, sob n• 1.239, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci-

do, em separado, do Senador Nelson Carneiro. --

-10-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno)~ do Projeto de Lei do Se-
nado n9 264, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe sobre a reinte
gração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia, ten
do 

PARECER, sob n' 968, de 1979, da Comissão: 
- de Constitui-ção- -e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-11-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n9 363/79, na Casa de origem), restabelecendo direito de servidores públicos, 
no caso que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 139(80, do Senador Ber· 
nardino Viana, de adiamento da discussão para exame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-12-

Discussão, em turno único, do Parecer nO? 1.238, de 1979, da Comissão de 
Constituição e Justiça, que conclui contrariamente à convocação compul
sória do Governador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre 
sua administração ao plenário do Senado Federal, objeto da Indicação n9 4, 
de 1975, do Senador Itamar Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 140(80, do Senador Ita
mar Franco, de adiamen_to da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-13-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 236, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, revogando o art. 26 da Lei n"' 6.032, de 30 
de abril de 1974, que dispõe sobre o regimento de custas da Justiça Federal, 
tendo 

PARECER, sob n' 237, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-'14-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 321, de 
1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta parágrafo ao art. 12, da Lei n9 
4.717, de 29 de junho de 1965 (ação popular), tendo 

PARECER, sob n• 151, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-15-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art~296 do Regimento Interno), do Prqjeto de Lei do Se
nado n9 313, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que revigora, pelo prazo 
que especifica, o prazo do parágrafo único do art. 19 do Decreto-lei n9 194, de 
24 de fevereiro de 1967, tendo 

PARECER, sob n' 1.121, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaJidade, com voto venci

do do Senador Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MA
RJZ NA SESSÃO DE 9-5-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN. - Para breve comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Na semana que passou, ocupei esta tribuna para dar um depoimento 
sobre a situação de estiagem que ameaçava o Nordeste. 

Sr. Presidente, chegando ontem do Nordeste e tendo tomado parte em 
uma reunião da SUDENE, posso adiantar ao Senado- e, daqui, solicito às 
autoridades competentes que se voltem, urgentemente, para a situação aflitiva 
em que se encontra o povo nordestino, vítima de mais urila seca, desta vez 
com características ainda mais alarmante, por se tratar de dois anos seguidos 
de estiagem com prejuízo total de sua agricultura. 
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O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Informo a V, Ex• que na Pa
raíba a seca jâ atinge 2/3 do território do Estado. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Muito obrigado a V. Ex• 
pelo aparte. 

O Governador do meu Estado, Dr. Lavoisier Maia, solicitou ao Superin
tendente da SUDENE que incluísse 13 Municípios naquela ârea a ser imedia
tamente atendida, decretando emergência, para que o sertanejo não continue 
assaltando as cidades atrás de recursos para sua manutenção e de seus fami
liares. 

Esta é a situação em que se encontra o Nordeste, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores. 

Tive oportunidade de verificar que, no ano passado, a safra do algodão 
arbóreo, o seridó, uma das principais culturas do Rio Grande do Norte, prin
cipalmente da minha região, fora apenas de 41% em relação à safra anterior, e 
do algodão herbáceo, apenas de 63%. Neste ano a situação é muito mais gra
ve. NãO teremoS a mesma colheita que houve no ano passado. Conseqüente
mente, a situação é realmente caótica e alarmante. 

Sr. Presidente, venho entristecido da reunião a que assisti na ,SUDENE, 
porque notei que o Superintendente, Dr. Walfrido Salmito, estava-nos comu
nicando constrangidamente- senti- que havia recebido do Ministro do In
terior comunicação de que determinadas verbas, neste ano, não poderiam ser 
utilizadas para amparo aos flagelados, às vitimas das secas da Região nordes~ 
tina. 

Ora, Sr. Presidente, se os recursos não podem ser semelhantes aos do ano 
passado, se a seca deste ano é de conseqUências bem mais funestas, pois vem 
encontrar o povo mais sacrificado economicamente e até mais debilitado fisi~ 
camente) lógico que os recürsos devem ser bem mais amplos e nunca reduzi~ 
dos. 

Tudo para o Nordeste ê limitado e devagar. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos três projetas que visam a amparar 

a situação do Nordeste. Um deles, o Projeto ~ertanej~, talvez oqu_~ mais se 
coadune com a nossa situação, aquele mais bem lançado, é de autoria do na .. 
so eminente colega José Lins, aqui presente. Os outros dois, o PROTERRA e 
o PROÃGUA, são também projetas interessanteS, mas todos são de financia
mento limitado, incapazes de representarem so~uções para o problema. 

E o pior Sr. Presidente e Srs. Senadores, logo declarada a seca. os Bancos 
se retrairam, evitando novos emprêstimos, especialmente aos agricultores 
que em sua maioria, estão incapacitados de cumprirem os compromissos. 

Achei por bem, em consonância com declarações que tive oportunidade 
de fazer desta Tribuna, propor que se adotasse o Projeto Sertanejo, sem limite 
de ãrea nem de financiamento, atendendo assim, a construção de obras que 
pudessem no futuro significar solução para as épocas de seca. 

Sem isso, Sr. Presidente, as coisas que nos chegam todas são pequenas? 
reduzidas, irrisoriainente reduzidas. Basta que se diga que o Projeto Sertane
jo, alêm de estar limitado à área de 500 hectares, está também limitado a pou
co mais de 1 milhão de cruzeiros, o que carece de sentido para quem quer 
combater estiagem no N ardeste. 

O PROTERRA também, Sr. Presidente, não tem nenhuma capacidade 
de recursos para que nele se atue. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE9-5-80E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Para encaminhar a votação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

Depois de uma longa luta de resistência democrática Contra o-regime de 
força que se implantou neste País, o Governo começou a ac~nar com o pro~ 
cesso de abertura e nesse sentido revogou o Al-5, embora inserisse no texto 
const_itucional as chamadas salvaguardas constitucionais. Revogou o 477, 
embora nos regimentos e estatutos universitários inoculasse restrições algo 
semelhantes às contidas no 477. Mostrou-se disposto a admitir o exercício do 
direito de greve, mas continua exercendo o seu poder repressivo, colocando 
os líderes sindicais nas ·cadeias. Nesse .sui generi.s processo de redemocrati
zação, Sr. Presidente, é que, ao final do ano passado, era apreciado pelo Con
gresso Nacional um esdrúxulo projeto de lei, através do qu_al o Senhor Presi
dente da República avocava a si a faculdade de escolher e nomear, livremen
te, os dirigentes das fundações instituí~as ou mantidas pela União, qualquer 
que fosse a sua natureza ou finalidade, embora ac~escesse sem prejufzo de sua 
autonomia administrativa e financeira. 

De imediato a Oposição nesta Casa apercebeu-se da gravidade daquela 
proposta e tentou minorar os seus efeitos, inclusive, através de uma emenda 
do Senador Franco Montoro, excepcionando para hipótese de as fundações 
que se constituíssem em instituições de ensino superior. 

Ê que, na verdade, temos várias universidades brasileiras que têm a natu
reza de fundação, entre as quais a célebre UnB- Universidade de Brasília
que nos últimos tempos fez história, inclusive como consta dos Anais do Se
nado, através de debates sucessivos que aqui foram mantidos, em torno das 
crises que se sucederam ao longo dos últimos .. reinados''. 

Pois Pem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foram inúteis os esforços do 
MDB em 1979, no sentido de sensibilizar o Governo~ para evitar que se prati
casse o absurdo de reduzir a autonomia universitâria a zero. O projeto passou 
e graças à maioria parlamentar de então, a ~'falecida" Aliança Renovadora 
Nacional. 

O fato é que se transformou em lei, e agora vamos colher os frutos não 
dadivosos desse estatuto legál. E eis que, jã esta semana, surge a figura do pri
meiro Reitor biônicd, empossado sob a mercê do Ministro da Educação. S. 
Ex•, o titular da Pasta, é um intelectual, é um homem de grande capacidade, 
de cultura e parece-nos que nem mesmo ele compactua com o dispositivo le
gal que aqui estã. 

A impressão que temos, e correm até mesmo versões nesse sentido, é de 
que isso foi feito contra o seu parecer ou, quando nada, à margem de seu co
nhecimento. Afigtira.:se-nos qi.Je forças ocultas, aquelas que agem nos basti
dores, nas penumbras do entardecer de Brasília forjaram essa lei. O resultado 
ai está, agravado pelo fato de nos encontrarmos num processo dito de demo
cratização deste País quando até mesmo o sistema anterior de listas- inicial
mente triplices e posteriormentesêxtuplas -,jâ era deficiente, porque não es
pelhava todo o espírito universitârio que hâ de presidir às instituições de ensi .. 
nõ. Pois bem, aquele critério ruiu c quando as universidades forem fundações 
a escolha caberã apenas ao Presidente da República. 

Isto é um atentado ao estágio cultural que atingimos e uma negação do 
processo de abertura a que se propôs o Governo. E nomeação do Reitor, 
pura e simplesmente pela vontade do homem que: dirige a Nação brasileira, se 
constitui em virtual intervenção na universidade brasileira. Esta é que é a rea-

0 SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) (Faz soar a campainha) - !idade! 
Nobre Senador, pediria a V. Ex• que não permitisse mais apartes e que con- Trata-se de uma lei iníqua, que afeta a vida universitária pelo Brasil afo
cluísse, porque vamos conceder a palavra a um nobre colega que tem uma ra, já que existem muitas universidades transformadas em fundação. Em to-
viagem marcada logo a seguir. das elas far-se--á a direçilo por ato discricionário. 

o SR. DINARTE MARIZ (PDS _ RN) _ Serei seu companheiro de Mais estranho o fato porque, como dissemos, tal ocorre em uma época 
viagem, Sr. Presidente. - alardeada como de redemocratização, de abertura política. Mas, institutos le-

Mas, gostaria de terminar as minhas palavras, referindo-me à questão da gais como este demonstram exatamentc:;_ que o espírito que anima o procedi
pecuária. Também não temos recursos nenhum para tratar da pecuária. E 0 menta do Executivo é bem outro, qual seja a continuação, ~·a eternum" se 
que está ocorrendo? Os caminhões jã estão carregando toda a nossa pecuária , possível, do mesmo processo político anterior, nascido nas fornalhas de 64. O 
para Minas Gerais, Goiás e outros estados e de lâ trazendo 0 gado para nos que vemos ê ainda a força, o discricionarismo, a imposição, o medo, substi~ 
vender por preços mais elevados. Esta é a situação do Nordeste: a pecuária tuindo o que deveria ser o direito, a lei justa, a livre expansão e manifestação 
sem recursos e os seus proprietários também sem recursos capazes de utilizar do pensamento. 
para salvar o seu rebanho. É uma situação caótica. É por isso mesmo que a Oposição brasileira, agora, através da iniciativa 

O que desejo Sr. Presidente e Srs. Senadores é que se faça urgentemente, do Senador Humberto Lucena, teve a sensibilidade de tantar reparar um pau
um relatório, com a participação da bancada do Nordeste nesta Casa, para co este mal que se praticou e para que se excetue, dessa faculdade virtualmen
ser encaminhado ao Exm9 Sr. Presidente da República, contendo uma anâlise te discricionária do Presidente da República, pelo menos as instituições de en
criteriosa e realista da situação em que se encontram os Estados atingidos sino superjor! 
pela crise que nos ameaça. É umã tentativa, desta vez, do PMDB ser melhor sucedido, de tentar sen-

Muito obrigado. (Muito bem!) sibilizar a LidCrança do Governo, para mostrar que não serâ através de ho-
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mcns da estrita confiãtic;ã dO Chefe dO ExecutiVO que se ii-á t:cihSégüif Pácifi
càt á Uhiv~rsidade biàsileif:i. Não; pélo éôíilrárió, ó devei era se li5eralii!lf, 
ebí se tleiíioi:latiz:ir :i est:biha dos reitores es!Mideceildo qUe a lisia mi1liipía 
qUe viesse ã apfêdação tlci Execlilivo, q~:iHdd nada, ross~ fruto da decisão 
não apetüiS dO corpo dti~entc, H1âS, itH::tüMVe, Hd corpo discente, porqüe â 

~n~;~t~i~adc ~. ,~m~, ~fu!fbléhid_~ ~~f.tp~~,;, ~~ ~h~~~~~~.~~~ .~ã~ ~ _ap~~~~ .. ~.?1hs~ tdultla pElo corpo 8ocen!e, !l8r ~queles que Hão aula; mas, pelo contrãrto, a 
razãtí ila üHiversidade eslá iio iis!ütiadUi, eWi. ii8lifilvêiSltâH8, bs!ii. H8 iliüíl8; 
e eié, qüe! a hHãO tle ser d~ lHllVêrStdaaê bfaSiiéJra. deV~Tia, iiidLisiVI!, di)iiià~ 
e paHkií)âf dd prôlô<ij~8 tie EScbifía dos seus idloiêS. 

Mas, 6Hi vez cte dàrhlo~ um pasg8 a~dHtê, em ~Gi a~ HHhH1hàiffiBS 6~âa 
vez pâr:i üm~ ~biUI;li~. Hiàis àut5H~f±i~ 8iis uíiiversidâíf ta.zêndo t<>ffi ti.ile 8 
seU ctitigeHUi tosse e~b6lfild8 [ielbs iliils [lfõpFI8i i rttês; 8â-s& iiivefiil: 
rHeHtê lim flâsso atrás. E :!!ldfil, rleiil ~~tJUêf iliâis 8 BoêêRiê 8!iiiiâr!l ;la 
escbihtt ao têttç;r quanao a Jnivetsrdaae ror tünaação; ~~ra ã Püfâ ~ SiffiPies 
inH!t%Hção rêcterai na umveràiHàd& BhlSHeiht 

Esta; a HiZãô p13~ que eshmms tUilit diCãíHiOharidd ~ss~ r&queHniéhto de 
1.Hg~HCili; pê! a utggncia que 8 assüHt8 6St~ a éXI~ir, PdfijUe Jã sam 8 PHrrtetro 
r~itbf BlôôlCô e bilHas U01Vêr51dàdas iei=ãb fêB.B~lidciS OS SêliS Ç8iliaHtloS Hb 
;;fêleiiie exeH:tCio; mdJsíve - f~p~Hili8l --' il Já tairtôlá üiiiversl8â3ê de 
Brástíia. Dàqui a tliR HiB ie lix~Ufe o fílihlSaío dti áiüiii R.êilbt da ÜniÍ; ê a 
qUe ~ qUe ~~mtls ll.Sstslif1 . . . 

vamos âSsistir ao p~tler uH.lssôHo; ônipbieht§, ioíiíiiiíàíiie ctril'lahàilo 
desigrlàt pâtíi 1ã qli~ffi &Ulsêi, iildepêntleiit&Hléhie dó qUe peiis6ili :üjilEies qti6 
sãtS :i Universidade de BraSiiia. 

Acreditamos que se fOSsem óUVidãS iOdás aS rOTÇâS Qüe f&âlirt~hte COin
põ<!~ a ~ida tt~tversnãr,i_a,~ ~ i·~9t#id_o_Sêri~_ #l_Lil~CL?trerente;~~-q~e ô que ~e 
vê. A ·opintão geral é ctsntra esse Hpo de iiltêrveíü:iciíilSffio do GOvhhb, tião 
apertas no_ que ele tem de indCsCjável, _d_e trio, d~ ii~i?,~H~_~iO, mas. Sbbf~_iüdO, 
porque, ria prática; ele inviabilizai-ia i.iiTia SéHe de PfoVldêndas no _ârilbito in
terrto da universidade, com grâVêS ctm~eqti!HdãS no PN:ll:!CSSb de desceitttali
zação da admihistraÇãô; Há h&E:Sátiã elimhüiÇãd âOS meciiiiiSiriôS de Cáí-áter 
repressivo, na liberdade de orgaril:úiÇ!io e rhariifeS~:içãO~ riO eqUáCiOiüi.íriehto 
de problemas iigadOs aOS SEUS MS,~OS rEPF&EREiHVOS. 

PlebiscitO realiz3d0, em março áltiriici, pela ASS6dâÇãO dOS DOcerites da 
unB e publicado en-i VáriOS Joi-iiaiS do PaíS dã conta de que entre OS VOtanteS 
- 399 nuni total de 747 docerlies- 349 voios t88%) roiam conid a perma
nênCia do Reitor JOSe Cai-lOS de AZeVedO na direção clã Ui-IivCrsiChide, apenas 
33 (8%1 foram a favor~ 17 (4%) de votos brancos. e riülos. 

Os números falam por si mesmos. certamente fàto idêO.tkó Ocorre em 
muitas outras universidades. Não é possível ir-se contra uma evidência tão 
grande. Mas a Lei n'il6.733 faz _isto. Através dêlà, O GOverno Pode Passar por 
cima do deseJo e da opinião, riãoapenas dos 88% _dO c?rpo doce~t~ ou discen
te. mas da sua totalidade. FaciÜta 0 continuísriio, gerã o ódio, a discórdia, a 
estagnação da vida tiriiVei'Sitáda Orásiteira ijiléii.iHO_ que ela tem de ffiaJS bélo, 
que e a vibração doS nossOs moços, o seu desejo de colaborar; de participar 
daquilo que realmente é seu, que é voltado para ele, qual seja, a sua casa de 
ensino superior. 

Portanto daf o requerimento de urgência, PorqUe hão podemos esperar 
que esse projeto siga o seu trâmite normal, ve;z: que, possivelmente, ele já che
garia - Se chegasse - aptoVado, após a .desigilaçãO de maiS de ufriri dezena 
de comandos universitários. 

Esta é a razão pela qual, Sr. Presidente, aqUi esiaiTiõS, nós qtie Ilo afio 
passado combatemos a aprovação desse ProjetO} gue jrifeiizrlleiite se transfor
moU eili lei; liojê, ãQi.Ji ôOS CrtCOiltràntôSPàfifdeferiaef 3 iniciãt!Vã dO H OSso 
colega de representaÇão popular, no sentido de p3.rcialmente rePararmOs o 
mal que eStá Contido nesse dispositiVO 1ega1. 

E preciso que o Senado da República desperte para O ri OVO momentO dã 
vida brasiieii-a. É necessário ~i.ie il6S, atjUi, iiãô fiCjiiéiiiOS EO_iilô papei ca~bOilo 
d~ vciiliade do Exec~t~Y~.-_Fed~~al .• _ "~~s_,qlle ~é~~aJi?dS, .iõdô_S •. liidé~ê~~êrlie
Iiietite do Partido a que Pertençamos, á sensibiiidade para sabei- o QUe deddlr 
autOHOi±Uiilieiifé, so6eranamenié, em ravor dé tUdo aqüiiO QUE, tbffiH rt8 bisb 
presente, cHga iêsf;eiici aos interesses CôiCHvOS. (MUiid beiti!) 

DISCURSO PRONUNCiADO PELO SR. MARCOS Fli.El
f?E NA SESSÃO DE 12-.5~80 E QUE, tkTRÉGÜE À REVISÃO 
Dtl VRADO!I, SERIA PU.BUcADtJ PO.StkiúdkMÉNTE. 

o sií.. MAiH:::t$8 FREiRE (PMDB- PE. iliih! discüi!f.j- sf. Presl
d~rilê e SH. SeiüiddFeS: 

A ihidativa e a tiarl!ilaÇãb ~<~sê ;ifô)Cio ês~eiiiá~ b~m a f~ali<),;ide qU,~ 
rH5S estãilidS ViveHdo- Estado de liiil iado, a Nação de outrq_-:- tômó hçou 
rlihitd 6éiii tieiiiôôSihidô; por SJihii, riõ diS6lúS6 j)f8HiiHCiadô há poU<:8S iílS

-tahtes jJélo SeRãíldl- t&it6iilo vli~ià. iulgaiií8l, atê iil6lffi8, ~US ã BWai;ã8 

que de fez dos à.colliectmentOS dé São Palli~. no dia de ontem, constituiu-se, 
por ~SSiiTI dizer, _riUfu sfHiboiO. 

Quarltlo ele faiavà qU8, Hà sâcfisiía fédiâda da Ígreja de são Bernardo, 
tie.um bitlo estava.á fóiÇâ eh:t6alada e, dê ôúti8,ôs8pbfiflosptotégi'Htio 
âe}Uélê seü Cdl+iPâhhêii=B Qüé hã POUC:8S iíiSfàiitêS liâVíâ sidõ ai&erftàdo, riêssa 
descrlçi\8; Sr. PiéSidéiite, Ríls vHnós i!oiii8 quê ülii fêiratô da sóclédade brasi
leira dé hojé. 

E, ihteliZh1&6iê, berii Oü rrtai, Com voôülde ou Sehl vôhl~d~ llosSª, esta 
Ças~.!~ffi~êffi sê Integrá, ao.H!!rhHiàf PfôjeúiS 615Bi.ô Cl {)râ ew tlisCu~sa8; a~ 
Jàdo dd podér esláiai, j:ióiquê lhl~gfciiB8ã ô p8tlêi éSlRliii, e ~ôHjU~ Uhlâ pfo: 
P,~~i~[i~,~~~á--,i~~?.~t~ric}_~ •. ~?iil .. ~s~a_ ri~a~ur~~~·--S~f~e_H~S pâf~des ~~h~ das~~ 
~-~ ~.a,~!~et~ qua}_9~~r .... d,e ,u~ ~~~~~,o r q~e -~_rz..~~- 1e~t~,.e. a1 

~?.ntr.r.~~~ção do 
seu Partido, do PDS, pala a soluçao dos problemas SOCiaiS tio PaiS. 

lsiB Jllds(fd il!Uílo. eidqtlént&lriêhle quE o h~Je íl6s b ex~tàmente ;8@1 áô 
~ntÇm A~EN~, il:lrtiaó que]higa que f,óde réloiver os problemas dos ifáiia
IRadórliS braslielros sem átiscliiiár ess~s triesdi8s ifii6ailiadofes. 

Sim, ê Hão tiúvillios àqui a voz do tiá5àihadór; não sC:Hliilios aqui ás ges: 
tõ~s_)U~i~ à~s_.t>tijãO~.repres~~táHVds d~da~se ,tf~b.iiiii~doi~ ~raslieirà. -~ãO 
s~B~m_óS cdiiio UM }3!-0jetõ,_ fePéti~OS, dêSb. _nà_hiftáti t desia línpd_:d._Hd_a; 
pode ser feito ai)en~S pot fU5§ iegiStadol-es Coín asSeDio ritsta Câsa. Não en
tehOeriiQS ~ili15 Hã.d se au~_cUlt_e, p~elimi~~r~~i1té, ~s ~H~idades tep~es~~tàU
vas da d8.ss&. E. i~tvêi, iéãirTienfé, tosSe éHfiCH ouvi-las neSsàS circlinsiãild:iS, 
desde que as pfiS5~s dé são i'aüici hojê estão ciélipadas por liaeranças sindi
cais, por~ue hóTrlériS que repreSCritá.hi Hdimas reivindicações sociais estãO 
send~ eqquadradt;>S na Lei de segurança NadOíial. E eSSeS eplsódios servem; 
sobretUdo. f,àrá demortstfai que, sUbSistindo oS vários esiatutos decorrentes 
do periódo dit:itbHai iOiéiadà rleste PãrS effi t964, rião sefâ possível chegar
mos à plenitude dehtcici-ãtiCã. 

LeiS como a Lei dê segurança, cOmei a U~l de Ímprénsa, como a Lei fal
cão, como a_CLT, entre tantas tiütfaS, Sãd 6EicéS ã verâ<ideifci i-edenlcH:taU
zação deste PãíS, ernOOfã riãci riOS COilstranja dizer que o projeto dO serlâdoi 
Aloysio Chaves, em certos àspectos; liberaliZá o aitiai discii}!ii-Jamento !Cgal. 
Poi' iSSO mesn10 a BariCada do noSso PúiidO SOHCHOü i.iiiiâ tràthtiaçãO urgch
ti! parti a PropOSitUra e eStá teiuaiido, TciPidaiTierite einbora, ouvir certos 
veiOS. que ernaiiafu 03 Classe sofrida, que corporifica o trabalho no PaíS. para 
tentar ap_reSentar ãi_gumaS effieflda~ 3_ este_ pi-Ojeto, q~e POSS8.ffi 1-Catflletite 
melhorá·lo e torriá~lo aprovável pelos representantes do povo. 

Vemos, por exemplo - e não entendemos como possa ser - que etn 
riome de soluções pafa os problemas dos trab8.thad6Tes do Brasil, se estabeK 
Ieça, no art. 14 deste projeto -quando se prevê a intervenção determinada 
pelO POder JUdiCiáriO- qüe-cábe áO Ministro do Ti-al:ialhO a faculdade de 
suspender os direitos dos dirigentes sindicais. Aliás, é uma faculdade que, -
pãrece~fue - se tfanSfomia em facUldade discriCiOriária, no instante em cjiú~. 
dizendo que o Ministro do Trabalho suspenderá os dii'eitos siridicais c desti
tuirá tOdos os titulares dos seus órgãos administrativos, dá-lhe. ao mesmo 
tempo, o direito de, a qualquer instante, revogar a penalidade imposta; isto é, 
o Ministro do Trabalho pode suspender os direitos sindicais e ele próprio po~ 
cterá susPender a suspensão dos direitoS sindicãiS. 

Ora, a suspensão de direitos siridicaiS, revogável a critério único e CXclti
sivo do Ministro do Trabalho, dá-lhe um excepcional poder. poder este que, 
como dissemos, é discricionârio. Ele passa a ter um poder de barganha inad· 
iiiiSSiVeJ ii Um re&iri1e que pretende sei- da lei e flàO i:lii-VOriüide pesSoàl de quem 
quer que seja. 

Não sabemos o que diriam os líderes SindicaiS deste Pais diante desse dis
clplinànil!hto legal que se pretende instãilrar. 

E ma_is: estabelece-se, nesse mesmo artigo 14, que a iiltervenção nos sin· 
djcatos gera a destituição de todos os seus dirigentes. Como está, pura e sim
plesrn~~t~·- iSto sê i:ciiü!âpõe ~l_Ü:lüsiVe à orientaÇãO _aaotada Por esta CâSa, 
quando,, rcicenten1~nte, apt~VdiJ Ptojé,io.de nossa autoria, assegurando_o re
t0h1d tiÍ! dirigentes sindicais de entidades que tenham sofrido intervenção, 
uma _vez cessada essa Hitei-Verii;ão. 

Sã9 __ aigü_riS as~_eetos q~_e Sobem à to !i~ rlU_~_ ~x~Inêaié me~ntó superficiai 
qtié se faça âesse ProjetO. Por isso mesmõ, julgamos ser lini efto- tirli eho 
nosso; um erro aa represêHtàÇãd popi.itar, Uiti erro do Sêiiâdo FCderal- teri
tá~. num ffiblliéritO destes, de ccirlVulsRO s0ci3l, êSüibé!Ccei- uiri riOvd dlsdPli
namento sem àssegüHii- â j:)âlaVra da classe interesSada, sem procurar otlvtf oS 
repre_sentantéS dOs tHibai~adores. 

Ne~te iriSiãi1te, ôS epi~ódiôS ao ÃBt Sé d;Histüi.iCrri em unia adVeiiêHc1â 
ae .i:IU~ iã, 8 {jôVêfR8_ h a~_ 4.ê_Ve ê_ ii~_ó Po.~~ se N1Sa~_vi~oi'iOSO, porque ~di:Iê_ ~té 
~ffiiigJ.F, ~€1~ C8_áÇàb; ~.~hc~t ~a1!u rítiiilafi, iei-_ coiú:eguido O .retOrno ~Os tra.: 
Saihádor~sãs. fábricas, p~io i::aiÍsl'çÓ, peia persp~ctiva dafome e ~ela àíliS~çâ 
dô ~CS~iriPfCgo! .ffia~·- fiirlgué_l11_-~ê Ü~da, _a cfisC d.e- Sã~ BernardO é d~ iôdb o 
Allt ii~8 &S!ll soiutiiJHilda. Não C:stâ e nem poderia e•tar, desde quli ali HBs 
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Além disso um outro fato r deve ser também considerado, pois afinal vi
vemos num País pobre. Ê que esta tecnologia nada mais é do que a represen
tação de um esquema de consumo_ elaborado, cuja diversificação de produtos 
e modelos significam salários altos e padrões de vida extremamente elevados, 
em muito distantes daqueles de que dispomos no iriterior do nosso território. 

Há dias, não de tod_o afinado com as preocupações de outros membros 
da mais alta administração federal, o Ministro da lndústría e do Comércio, 
Camilo Penna, manifestou a opinião de que o nosso País, upara se desenvol
ver, necessitará cada vez mais de sua própria tecnologia, aqui desenvolvida e 
aqui mesmo testada". 

Ê possível que estas palavras sejam recebidas com uma adjetivação de 
menosprezo por outros membros mais sábios da equipe de ministros que ora 
acompanha o General Figueiredo, mas ainda assim, Senhor Presidente, não 
deixará de ser uma positiva manifestação a favor do nosso País, que nós da 
Oposição saudamos por ser idêntica àquela que temos defendido ao longo de 
todos esses anos. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Pois não, nobre Senador Gil
van Rocha. Ouço, com muito prazer, o aparte ?e V. Ex' 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Nobre Senador, vê V. Ex' como o Go
verno, absolutamente, não tem lógica. Enquanto um Ministro diz isto, nós, se 
fizermos um balanço, absolutamente idôneo, do que está acontecendo com a 
nossa Universidade, a Universidade brasileira, de onde, evidentemente, saem 
as novas tecnologias, vemos o buraco negro a que foi levado o ensino supe
rior neste Pais. Agora mesmo, nestes dois últimos dias, urna revista de largo 
prestígio no País revela que existem, pelo menos, 20 mil engenheiros desem
pregados. Ora, o que notamos é que a Universidade, que é fonte de recursos 
humanos do mais alto nível, é absolutamente abandonada, é posta de lado. E 
mais um atestado disto nós acabamos de ter, agora, no Senado Federal, 
quando se nega a oportunidade de se refazer uma lei draconiana, sobre a es
colha de reitores. E nós sabemos que para que este País tenha tecnologia, ê 
absolutamente necessário que a Universidade tenha liberdade, que é a coisa 
primeira para que se possa desenvolver um bom trabalho. Vê V. Ex• que este 
Governo não sabe o que diz. O Ministro Camilo Penna, ao afirmar que preci
samos de tecnologia própria, está mi mesma linha nossa, de oposição ao que 
se tem feito nesta área de suma importância que é a área da Universidade bra
sileira. V. Ex~. mais uma vez, tem razão e;niais uma vez, põe o seu dedo na te
cla exata, no sentido de chamar a atenção do GoVerno no sentido de que não 
se pode construir um país pondo política em tudo, inclusive na formação das 
suas elites dirigentes, n-as universidades. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Senador Gilvan Rocha, a e
ducação brasileira já luta com carência de recursos pafa-as-ua própria manu
tenção, sem falarmos na necessidade de mais recursos para que ela possa se 
expandir. Os recursos destinados ao Ministério da Educação, no corrente 
ano, foi da ordem de 44 bilhões de cruzeiros, em números redondos. Pois 
bem, recursos insuficientes. E, agora, sofreu um corte na ordem de 10 bilhões 
de cruzeiros. Se 44 bilhões de cruzeiros já eram insu_ficientes para a manu
tenção da máquina educacional brasileira, imagine sofrendo um corte de 10 
bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Economia na educação. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Economia na educação, 
quando ela é a via principal para poder levar esta Nação ao progresso e ao de
senvolvimento. 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O nobre Senador Gilvan Rocha 
falou no problema que ainda hã pouco foi objeto áa nossa atenção: aquela lei 
que foi aprovada por decurso de prazo, eliminat:tdo a elaboração da lista 
tríplice ou da lista séxtupla para escolha dos Reitores, e colocando nas mãos 
do Presidente da República, pura e simplesmente, a escolha de Reitores deu
niversidades brasileiras. Eu lembraria que foi depois de 1964 que uma lei foi 
feita, da iniciativa do Governo, proibindo as reeleições dos Reitores. O Reitor 
não podia entrar na lista elabon1.da pelo Conselho Universitário, entendendo 
que essa medida era salutar, Pois bemt Agora, uma outra lei vem permitir que 
Reitores sejam reconduzidos indefinidamente, não com voto e a solidarieda
de das Universidades, dos Conselhos Universitários~ mas com o voto soli
tário, discricionário de um homem. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• 
Precisamos abandona_r certos hábitos que herdamos de situações passa-

das de estabelecermos como um culto nacional a reverência a apelos publici
tários, só porque caracterizadamente multinacionais, nas denominações e 
forma de apresentação. 

Para tanto necessitamos de desenvolver a nossa própria tecnologia, a 
partir de institutos, universidades e empresas brasileiras. 

Mas para que isto seja possível há de haver a preocupação,-sempre, de 
serem estabelecidas dotações financeiras suficientes, sob a forma de insta~ 
fações, salários e ambientes de trabalho. 

Ao mesmo tempo para que este esforço não se perca, é de toda a impor~ 
tância, Sr. Presidente, que estejamos aptos a cobrar das entidades envolvidas 
nas pesquisas os resultados obtidos, pois o que verificamos, no momento, é 
que muitos centros cujo destino é a pesquisa tecnológica não passam de enti
dades acadêmicas com os pés e a cabeça em pleno espaço. 

é recente a contribuição do professor Gerad Malnic, Diretor do Instituto 
de Ciências Biomêdicas da USP, o qual, participando de uma mesa-redonda 
sobre "'Pesqu"isas nos Institutos e nas Universidades", promovido pela Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, lamentou que enquanto no Bra
sil a produção científica está em torno de um trabalho para cada cem mil ha
bitantes, no Chile a relação é de um para trinta e seis mil pessoas, de um para 
24 mil na Argentina, nos Estados Unidos um por mil e quinhentos e em Israel 
um para cada mil e cem pessoas. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• me permite mais uma vez, 
nobre Senador? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço novamente V. Ex•. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Perdoe minha insistência em participar 
do discurso de V. Ex', mas eu creio que posso lhe dar uma contribuição mo
desta, pelo menos de alguém que vive o problema de perto. Sou professor uni
versitário justamente na ãrea de pesquisa biológica, e é interessante verificar
se o seguinte: primeiro, a destinação orçamentária das universidades para 
pesquisa é absolutamente irrisória; em 29 lugar, a pesquisa universitária na 
área biomédica, biológica de uma maneira mais geral, é absolutamente alea
tória, porque não existe uma programação de pesquisa estimulada pelo Go
verno. Vê V. Ex' que no meu Estado- e eu farei uma análise sobre isto
um Governo que está tão perdido quanto se acha o Governo federal monta 
uma programação governamental, sem tomar conhecimento de uma Univer
sidade jovem, com alta capacidade de ajudar o Governo a resolver alguns 
problemas. E o que se vê em Sergipe, é o que se vê no resto do Pais: é o Poder 
Público de um lado e a Universidade de outro, mesmo com o exemplo tradi
cional e tão repetido do Japão, que promoveu todo aquele impecável desen
volvimento, investindo em tecnologia e em educação. Esse País, nesta área 
também, nobre Senador, está completamente perdido. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Os nossos institutos, as nossas 
Universidades poderiam prestar grandes serviços no desenvolvimento de uma 
tecnologia nacional, fazendo um trabalho sintonizado com as empresas na
cionais, especialmente com as empresas médias e pequenas que não têm pos
sibilidades de se equiparem com laboratórios, contratar técnicos e cientistas 
para desenvolver a sua própria tecnologia. Mas essas empresas pequenas e 
mêdias, no nosso País, num trabalho sintonizado, orientado e patrocinado 
pelo Governo, através do MEC e Ministério da Indústria e· Comércio, pode
riam prosperar enormemente e oferecer ao País uma contribuição muito am~ 
pla, muito vasta no desenvolvimento desta tecnologia de que estamos preci
sando para aumentar a nossa produtividade, para podermos, amanhã, partir 
realmente para as exportações de produtos elaborados, e não como estamos a 
proceder hoje: sem termos bons índices de produtividade no setor de manufa
turas, estamos nessa aventura de exportações desses produtos, encontrando 
barreiras no mercado externo, tendo que subsidiar, extraordinariamente, es
sas exportações, em detrimento de outros setores fundamentais da Nação, em 
face de dispormos de tecnologia própria a nível dos países desenvolvidos. 

A pouca representatividade da produção científica brasileira, quando 
comparada a outros países, não pode ser motivo de satisfação pelo contrário. 
É de nos deixar vexados. E por que isto ocorre'? Em primeiro lugar devido a 
que temos entendido ser sempre mais cômodo absorver a _tecnologia externa, 
muito embora, dentre outros malefícios, esta seja a causa de déficits elevados 
nas nossas contas internaCionais, sem contar a alienação a que conduz em re
lação às riquezas do nosso País- e à forma.de aProveitá-las convenientemente. 

Outro fator ponderável são as despesas reduzidas em pesquisa, fato este 
recentemente denunciado pelo presidente da Financiadora de Estudos e Pro
jetes (FINEP), Alfredo Luiz Baumgarten, em uni seminário promovido, no 
Rio de Janeiro, pela Associação dos Bancos de Desenvolvimento Econômico. 
O referido técnico, após afirmar que os recursos Para o financiamento de ati
vidades científicas e tecnológicas estão sendo reduzidos, observou, citando 
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um exemplo, que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientí
fico e Tecnológico geridos pelo FINEP, em 1979, superaram em apenas 27 
por cento o montante de 1978, o que caracteriza uma situação de perda do va
lor real desse Fundo. (Pesquisas Científicas sem Recursos, O Estado de S. 
Poulo, 12 de março de 1980, pâg. 25). 

Por outro lado, num setor fundamental como a educação, tem faltado 
também no nosso País o empenho necessár~o. Ainda recentemente líamos 
com satisfação (por termos, de há muito, susteDtadO idêntico ponto de vista), 
palavras do Senador Luiz Viana Filho, num recente número da Revista Polí
tica. O Presidente do Senado, depois de desenvolver uma análise sobre os da
dos relativos às disparidades existentes entre o Nordeste e o Centro-Sul, que 
foram agravadas nos últimos cinco anos, segundo o ilustre colega, observou o 
seguínte; 

.. Pela experiência acumulada, não vejo outra forma de corrigir 
as disparidades entre o Nordeste e outras regiões mais desenvolvi
das do País sem a formulação de um programa extraordinârio de a
poio à educação no Nordeste, e quando me refiro à educação in
cluo, tambêm, a educação sanitária e os programas preventivos de 
saúde pública, pois a inteligência dos moços não se desenvolve satis
fatoriamente entre a endemia e a má alimentação." 

São palavras extraídas de um magnífico trabalho produzido pelo Presi
dente da Casa e publicado pela Revista Política. 

Aproveito aqui para dizer que empresários do Sul têm feito várias tenta
tivas, no sentido de instalar empresas no Nordeste, mas o grande problema 
que encontram nessas tentativas é, exa.tamente, na carência de mão-de-obra 
qualificada na Região do Nordeste. 

, Ainda agora estou tomando conhecimento de que a Companhia Indus
trial Wetsel de Joinville, uma empresa tradicional, que montou urna indústria 
no Nordeste, está desativando essa indústria porque não encontra mão-de
obra qualificada no Nordeste. 

Li, também, ainda há dias, que em Alagoas o Prefeito da Capital, porca
rência de recursos financeiros, está utilizando carrocerias de ônibus, 'agões 
desativados para usâ-los como salas, corno locais de aulas. 

Tenho ouvido muito aqui os representantes do Nordeste lutaren por 
mais incentivos panCO FINO R, outros incentivos, agora, no clamor ptla se
ca. Tudo isso se compreende, ê um posicionamento certo. Mas, a meuju[zo, o 
grande problema do Nordeste ê a carência de instrução, de escolas, especial
mente a profissionalizante. 

Na hora em que instrumentarmos o Nordeste com escolas de nível de 
primeiro e Segundo grau, com ensino técnico, com ensino profissionalizante, 
o Nordeste, com o valor do s_eu homem, com as riquezas naturais de que dis
põe terá possibilidades amplas realizar a sua grande decolagem. Enquanto 
isso, será muito difícil o Nordeste encontrar o caminho do desenvolvimento 
que deseja e merece. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Ouço o Senador Alberto 
Silva com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Eu estava ouvindo o discurso de V. Ex• 
desde o meu gabinete, quando V. Ex• estava se referindo à pesquisa aplicada 
ou às universidades fazendo pesquisa e o aparte do nosso eminente Líder Gil
van Rocha, dando o seu testemunho como Professor universitário. Eu queria 
rapidamente fazer uma incursão no discurso de V. Ex• para dizer que~ tam
bém como professor uriivefSifâl'io, verifico que aS universidades não têm um 
programa definido no rumo- da pesquisa e, principalmente, naquela pesquisa 
que pudesse trazer ao País alguma coisa de concreto; por exemplo: os com
bustíveis. O Nordeste mesmo- e isso jâ foi assurito de um discurso meu aqui 
- tem na Universidade do Ceará uma pesquisa aplicada, do maior valor 
científico, a qual foi apoiada por verbas que eu destaquei da Empresa Brasilei
ra de Transportes Urbanos, achando que tudo que pudêssemos gastar para 
pesquisar combustíveis, alternativas que nos tirassem daquela premência de 
importar petróleo cada vez mais caro,,poderíamos usar as nossas pesquisas 
universitárias, no se-ntido de induzir os nossos empresários a aplicarem uma 
dessas pesquisas em beneficio do País. Esse assunto é longo e eu não quero to
mar mais o tempo de V. Ex•, mas quero dizer que haja orientação para que as 
universidades façam pesquisas aplicadas no sentido de promover riquezas 
para o País; não a pesqUisa científica pura, porque vai para a prateleira corno 
mêrito, mas não traz ao País alguma coisa de concreto. A segunda incursão, 
Senador, é relativamente ao Nordeste. V. Ex• ouviu aqui toda a tristeza do 
Nordeste em termos de falta de chuva, perda de lavoura, pedindo mais di
nheiro para o Nordeste. V. Ex• dâ çomo uma das saidas a educação, o prepa-

ro do homem do Nordeste para enfrentar a possibilidade de um desenvolvi
mento industrial. E eu diria a V. Ex•, com conhecimento de causa, como ex
Governador do meu Estado, que o Nordeste tem potencialidades capazes de 
fazer com que ele fique numa posição favorável, inteiramente favorãvel, a po
der trocar com o Centro.-Sul os produtos do seu desenvolvimento, quer dizer, 
o produto que ele pode tirar da terra. Um d_eles - volto a insistir porque 
creio firmemente que ê uma das duas grandes riquezas que o N ardeste pode 
ter - o caju, produz algo cujo mercado diria que ê ascendente sempre, por
que ê comida de país rico, a castanha, e o suco podia ficar aqui. O outro é o 
marmeleiro mesmo~ esta plantinha nativa que estâ lâ e que cobre 6 milhões e 
meio de hectares já plantados pela natureza, cuja exploração - uma vez con
cluída a pesquisa tecnológic~ gue a Universidade do Cearâ estâ fazendo- é 
capaz de em cada Estado promoVer a riqueza a partir do campo, porque o 
marmeleiro não depende de chuva. não depende de tecnologia especial para 
plantar, ele é nativo, se se corta ele se multiplica, então, acho que o Nordeste 
tem condições. Agora, o que o Nordeste não pode fazer, não deve fazer, não 
jogar mais dinheiro fora ê tentar mudar o Nordeste semi-ãrido num Nordeste 
verdejante à custa daquela irrigação onerosa e despropositada que ela não vai 
atingir o grosso da população rural, haja vista o caso do projeto do rio Jagua
ribe, no Ceará, cujo leito dava comida a 50 mil pessoas e depois do projeto dá 
comida a 400 famílias. O problema é outro. Não querendo tomar mais o tem
po de V. Ex• voltarei a esse assunto dando aqui algumas informações de expe
riência que colhemos, uma que estâ em pleno curso lâ no Nordeste: como se 
salvar aquela lavoura que está morrendo, porque a chuva saiu? E é possível 
salvar a lavoura com o mínimo de criatividade, usar a cabeça e pôr os homens 
que plantaram para usar um pouquinho de água e salvar a sua lavoura. É 
possível e viável, e como é tão simples, mi.turalmente os homens do Governo 
não estão vendo e nem querem ver. Era o aparte que desejava dar a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex• dá uma esplêndida 
contribuição ao pronunciamento que nós estamos a realizar. O Nordeste é 
urna maravilha, tem riquezas naturaiS extraordinárias, tem a sua seca como a 
Europa tem a sua neve, a sua nevasca que, durante 5 meses ao ano, paralisa 
praticamente a sua agricultura, como a América do N arte, os Estados Unidos 
e o Canadá a tem. Mas, tem outras áreas excelentes, a própria área árida pode 
também ser explorada. 

Agora, o que ê fundamental ê o estabelecimento das prioridades para o 
Nordeste, e nessas prioridades a principal, a meu juízo, é escola, ê educação, 
dar possibilidades àquele povo inteligente de ter acesso ao saber, de poder to
mar conhecimento das coisas, se instrumentar para desenvolver aquele Nor
deste, 

Aí é que está o problema, Srs. Senadores. A diferença hoje existente, e 
que se aprOfunda, de níveis de desenvolvimento entre o Nordeste e o Centro~ 
Sul do País se refere principalmente a diferenças educacionais. A escolaridade 
no Nordeste é menor porque menores são as despesas realizadas com edu
cação na área. Assim, o ponto de apoio para o desenvolvimento da região, 
quer nos parecer, estâ em realizar investimentos educacionais maciços, pois 
que não adianta reivindicar maiores recursos de incentivos se falta à região a 
mão-de-obra pelo menos escolarizada, sem referirmos à inexistência. pratica
mente, de mão-de .. obra especializada, capaz de sustentar um ritmo de cresci
mento acelerado, fruto de aplicações elevadas de capital. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• me permite um aparte? 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Ouvirei o Senador Dir-
ceu Cardoso, e logo após o Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Evelâsio Vieira, V. Ex~ 
toca em um assunto sério, porque não é só uma pesquisa; a organização das 
nossas universidades ê que estâ demandando uma reforma. Quando partici
pei da Comissão de Educação _da Câmara visitei algumas universidades nos~ 
sas e vi que a preocupação maior de algumas das que eu visitei com a Comis
são era a fachada. O volume de dinheiro que o Governo lança e joga nas uni~ 
versidades federais é muito grande e o gasto desse dinheiro é desordenado. 
Não vamos investigar mais; pois poderíamos chegar ao tipo de universidade 
medieval, ao tipo de universidade francesa, ao tipo de universidade alemã e 
ao tipo moderno ou misto de estudo e investigação. O nosso ê diferente dis
so tudo, o nosso preocupa-se com o volume de dinheiro qUe gasta, esbanja 
até. Existem universidades pequenininhas que jâ possuem centros gráficos que 
nenhuma universidade de Europa tem. Visitei algumas da Europa, também, 
urnas três ou quatro. As nossas estão com preocupação de fazer publicidade, 
então são obras editadas de todos os tamanhos, de todos os feitios, trabalhos 
tão sem expressão, mas têm de gastar o dinheiro que o Governo ... 
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - V. Ex• tem toda razão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Se o Govetnõ limitasse um pouco essas 
verbas volumosas que joga em cima das universidades, canalizando-as para 
determinados setores, como diz V. Ex• e como bem acentuou o nobre Líder do 
seu Partido, o Senador Gilvan Rocha, poderíamos ter melhores resultados. 
Não quero contar o que vi, mas fiquei perplexo em algumas universidades. As 
verbas vinham, mas os gastos tão desparatados que se fica surpreso com a 
destinação desse dinheiro. Nobre Senador, estamos encurtando o caminho da 
universidade; eu fiz o curso de Direito em cinco anos - hoje o curso é em 
quatro, três, e talvez em dois anos e meio ... esteja terminado. Mas, o curso de 
Direito pode-se estudar debaixo da ârvore, debaixo da ponte, em qualquer lu
gar, não tem importância nenhuma. Mas, Medicina, Ciências Biológicas, 
Ciências Exatas, Físicas, etc., precisamos encarar-OOm mais seriedade. Pre
paramos o aluno que não terá embasamento depois. Isso tudo é jogar fora o 
nosso dinheiro. Temos apenas uma preocupação que é a fachada esta ê que 
nos preocupa. Temos os melhores volumes editados, maior quantidade de di
nheiro para distribuir; televisão, offset, as mais modernas máquinas gráficas, 
qualquer universidadezinha dessas tem. E o esbanjamento do dinheiro fácil. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E verdade! 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Do Reitor da Universidade de Brasília já 
ouvi úma palestra em que ele demonstra isso: o esbanjamento do dinheiro nas 
universidades brasileiras. V. Ex• estâ pondo, como sempre e como de hábito, 
um problema sério à atenção do Senado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- A mã aplicação desses recur
sos, esse esbanjamento, é por falta de seriedade, de responsabilidade. E quan
do se diz isso, uns e outro_s_se manifestam ofendidos, dizendo que o parlamen
tar está extrapolando os limites parlamentares. Mas não é. Num Pais de par
cos recursos, num setor onde deveria haver o maior rigor na aplicação dos re
cursos financeiros, há esse esbanjamento extraordinário. E não existe uma 
ação no sentido de conter essas aplicações sem qualquer rigor. Agradeço a V. 
Ex• o seu aparte. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Evelãsio Vieira? (Assentimento do orador.) Para não fugir do tema, 
eu queria prestar um depoimento simples, mas que confirma exatamente o 
que acaba de dizer o nobre Senador Dirceu Cardoso. Durante muito tempo 
eu recebia, todos os meses, um volume de uma universidade de cujo nombre 
non quiero acordarme. Era uma publicação mensal, papel excelente, muita fo
tografia ... 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (PMDB- SC)- Papel couché importado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... papel excelente, retratos dos 
mais variados tipos e com a inserção, fio volume, de todos os atos da rotina 
administratiVa. E eu recebia lá no Rio Grande do Sul, como se aquela publi
cação pudesse ter algum interesse para alguém ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (PMDB- ES)- Mas representa o pensamento 
da universidade. 

O Sr. PaulQ Brossard (PMDB - RS) - É a confirmação ilustrada
porque essa publicação era fartamente ilustrada do que acaba de dizer o 
nobre Senador pelo Espírito Santo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mauro Bcnevides (PMDB- CE)- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? (Assentimento do orador.) Nobre Senador Evelâsio Vieira, 
pela intervenção ao seu brilhante pronunciamento na tarde de hoje, estamos a 
assistir uma manifestação de tribuna que suscita as mais controvertidas apre
ciações, controvertidas no seu aspecto de análise, nunca no objetivo a al
cançar, que é reforçar a necessidade de assistir mais corretã.mente ao Nordes
te em todos os seus aspectos de desenvolvimento. O nobre Senador Alberto 
Silva, por exemplo, focalizou o aspecto energético, mostrando a necessidade 
de as pesquisas que ali estão sendo realizadas buscarem aquelas fórmulas al
ternativas, como a do marmeleiro, de que ele é defensor, tendo inclusive feito 
um discurso nesta Casa, reclamando do Governo uma atenção especial para 
esse problema. Já os nobres Senadores Dirceu Cardoso e Paulo Brossard pre
feriram enfocar a política universitária que vem sendo executada no País, 
com suas implicações na região nordestina, mostrando as imensas distorçõe"S 
que têm ocorrido neste setor, confiado superiormente ao Ministérío da Edu
cação e Cultura. E eu, neste aparte, desejo chamar a atenção de V. Ex• para 
um aspecto significativo, que diz respeito a nós legisladores e membros do 
Congresso Nacional: é que nas colocações de V. Ex• tem havido o descumpri
mento de planejamentos governamentais ou não apenas o descumprimento, 

mas sobretudo a incorreção desses planejamentos dirigidos para o progresso 
e desenvolvimento do Nordeste. Sabe V. Ex• que, para corrigir tudo isso, o 
Congresso Nacional teria sua prerrogativa de fiscalização e controle, exami
nando detidamente os planejamentos governamentais, procedendo avaliação 
de suas metas. Para isso, lamentavelmente não temos um instrumental ade
quado e eficaz que nos permita cumprir objetivamente esse importante cargo 
de natureza constitucional. O próprio Tribunal de Contas da União, um ór
gão que exerce papel importantíssimo na fiscalização das despesas públicas, 
praticamente se tem cingido à apreciação dos aspectos formais e contâbeis 
daquilo que lhe envia o Poder Executivo. Mas uma avaliação precisa da pro
gramação educacional, que agora V. Ex• enfoca, não tem sido feita pelo Con
gresso Nacional, não tem sido feita pelo Tribunal de Contas. Enfim, hã real
mente uma desídia. uma omissão de nossa parte. Talvez não seja em conse
qí.iência de nossa ausência da tribuna. Talvez seja a falt;~ de órgãos na estrutu
ra do Poder Legislativo que nos permitam proceder a essa aferição ·das pro
gramas executados pelo Governo Federal. O discurso de V. Ex•, nesta tarde, 
com todos esses enfoques, com toda essa complexidade, pode nos levar a essa 
constatação da maior importância, Que é fazer com que o Poder Legislativo 
cresça diante da comunidade, exercendo o seu poder de controle e fiscali
zação, inclusive sobre os programas governamentais e suas respectivas ava
liações. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• tem razões de sobra. 
Não como Parlamentar, não como autor do discurso, mas como brasileiro, 
sinto nesta hora uma frustração profunda. 

Veja V. Ex• que a Casa, o Partido da Oposição PMDB, o seu Líder, o 
Líder da Bancada autónoma, Senador Dirceu Cardoso, os Senadores deba
tendo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Até que enfim sou citado como Líder! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Estou fazendo justiça. 
Estamos tratando de um assunto sério: educação, pesquisa, tecnologia. 

Estamos buscando uma solução para este País. E o que encontramos à nossa 
esquerda? O Partido do Governo, grande responsável por tUdo isso que há de 
errado, omisso, sem nenhum representante nesta Casa. 

Eu entendo a sua ausência aqui, sem nenhum representante. Não estão 
preocupados com a miséria neste País; não estão preocupados com o endivi
damento externo, com a inflação, com as restrições do crédito externo e inter
no. Não! A Bancada do PDS, sempre disciplinada, está seguindo a orientação 
do Presidente João Figueiredo, que se preocupa mais com o Fluminense Fu
tebol Clube. E, para seguir o exemplo, eles estão acompanhando. neste mo
mento. provavelmente, o jogo que se desenvolve em Londres, entre Inglaterra 
e a Argentina (risos) e fica a Oposição, aqui, a se preocupar com os grandes 
problemas brasileiros, a debatê-los, na tentativa de encontrar soluções para 
os graves problemas de nosso País. A que situação chegamos, Sr. Presidente, 
a contemplar, com tristeza, o Governo sem_ nenhum representante, pelo me
nos, para ouvir o interesse, a preocupação dos homens que constituem a Opo
sição neste País e que, às vezes, injustamente, são apontados aí fora como iro
patriotas, quando fazem acusações sérias e contundentes sobreps desmandos 
que ocorrem neste País. 

O S~. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex•~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador Gil-
van Rocha. · 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Era exatamente para este registro que 
eu tinha pedido, anteriormente, a atenção e a gentileza do aparte de V. Ex• .e 
absolutamente vergonhoso que isso se suceda na mais alta Casa representati
va do País. Mas. digo a V. Ex• que ninguém se surpreenderá se, por exemplo, 
para se votar adiamento de eleições ou uma coisa que signifique escamotear a 
vontade popular. todos correrem celeremente e virem defender aqui, não a 
Pátria, mas os seus interesses. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex.• 
Enfim. Senhor Presidente, o problema básico do nosso País descansa 

sobre a necessidade de adotarmos soluções simples e que estão à mão. Cabe 
propiciar às regiões mais pobres o acesso à educação, ao mesmo tempo em 
que, por todo o País, é preciso investir cada vez mais em pesquisa~ criando 
uma tecnologia nacional, que tenha por base o aproveitamento dos nossos re
cursos naturais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um apa'i!e? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Com honra e com satisfação, 
recebemos a presença de V. Ex•, principalmente pedindo a palavra. E não 
vou ser grosseiro em perguntar como está o placar de Inglaterra x Argentina, 
que neste mome:nto é disputado em Londres. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Não. Exatamente porque 
V. Ex•, provavelmente, soube antes de mim, porque, quando o jogo co
meçou, V. Ext- estava ausente deste plenârio. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Não, Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• e toda a sua Bancada, 
com exceção do Senador Humberto Lucena. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex• está equivocado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Exatamente nessa hora; e o 
nobre Líder do PP, que nos honrou agora com mais urna seta envenenada. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ausentamo-nos por quatro 
minutos, na defesa de um projeto... · 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permita: afastaram
se do plenário na hora em que o jogo começava, de modo que V. Ex• podia 
até me dar essa informação. Eu, pelo contrário, estou reunido com a minha 
Bancada, aproveitando uma oportunidade forçada de ausência, porque com 
isso, nós temos ;:ú:hance de discutir alguns pontos. Algumas vezes, nesta Ca
sa, jâ discutimos, só a Bancada do meu Partido presente, porque a Bancada 
do então MDB estava reunida. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Entendi, agora. O jogo termi
nou e V. Ext- veio. 

O Sra. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não! Ainda não vi o jogo. 
Mas V. Ex•, que foi-üiTi-dos brilhantesfoot ba/lers deste País, naturalmente 
deve estar sabendo, deve ter alguma informação a respeito. Eu esperarei, para 
ver provavelmente no programa de televisão à noite. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Estou curioso pelo jogo, mas 
a minha missão me obriga a estar aqui. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Torcendo, a!iâs, por um dos ti
mes, porque sou latino, torcendo por um deles. Mas, fora disso, não. Senti
mos a ausência, mas era natural que naquele momento realmente fosse im
portante a ausência de V. Ex•s, o que não reclamamos. O triste é quando veri
ficamos que alguns membros da Ba11cada de V. Ext-, quando numa ou noutra 
oportunidade, neste ano e meio, a Bancada do PDS foi obrigada, num movi
mento tático, a evitar umã. derrota eventual, mostram, não só na fisionomia 
como nas palavras azedas, uma insatisfação e .uma crítica acerba ao nosso 
procedimento. Mas, tomam o mesmo, tão pronto lhes apraz. Creia V. Ex• que 
não houve da minha Bancada, principalmente por ser V. Ex• o primeiro ora
dor depois do episódio, nenhuma intenção de atingi-lo. Também não houve, 
como V. Ex'" diz, o desejo de corrermos todos para verificar qual era o placar 
do jogo, porque no momento isso até não é ã mã.ior preocupação do PDS. Jâ 
estamos acostumados ao tratamento elegante, ... 

O Sr. Gilvã.li Rocha (PP- SE)- Mesmo porque resultado de jogo nun
ca foi preocupação do PDS; os resultados geralmente não agradam ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- ... estamos acostumados aos a~ 
partes cruzados, estamos acostumados ao tratamento elegante da Oposição 
em relação a este Partido, de maneira que não nos surpreende mais, Quanto 
mais elegante é a Oposição mais estamos acostumados a vê-Ia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Nobre Líder, compreende
mos perfeitamente. É a fidelidade à recomendação presidencial. Compreen
demos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Agora que jã dei as instruções 
que precisava dar à minha Bancada, vim ouvir o resto da diatribe da Bancada 
rarefeita do Partido de V. Ex•. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- 10 preciso que não passem em julga
do as palavras do nobre Líder, que cometeu alguns equívocos imperdoáveis. 
O primeiro é dizer que o episódio inusitado -a que nós assistimos agora se as
semelha àquele anterior. Nada tem que ver uma coisa com outra. Saimos por 
uma determinação de Bancada, para evitar que fosse, mais uma vez, torpe
deado um projeto de interesse público, coisa que acontece em todos os parla
mentos do mundo, para a Minoria, evidentemente, já que não faz nenhum 
sentido que a Maioria, cujo nome já diz o que é, que tem condições de fazer o 
que quer, se retire. Aí, não, aí é uma retirada. E aqui não, aqui hã uma obs
trução, que existe em todos os países do mundo. Fica portanto, colocado nos 
devidos termos o episódio acontecido anteriorinente. Quanto à questão do jo
go, eu creio que, na verdade, vamos fazer uma justiça; o PDS não se interessa 
por jogo e nem por resultado, jâ que jogo mesmo que eles gostam é jogo de 
carta marcada. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Concluo, Sr. Presidente. 
Jamais transformaremos o nosso Brasil em país-potência se não aumen

tarmos os recursos financeiros para a pesquisa, para a ciência e para a edu
cação. E como vai mal esse importante setor. 

Ainda sábado à noite tivemos a oportunidade de acompanhar uma nar
rativa sobre a decadência do ensino neste País. E é por isso que nesta tarde 
nós viemos fazer um novo enfoque do problema educ3cionãl. da necessidade 
de recursos para esse setor, para o setor da pesquisa e da tecnologia, para nós 
possuirmos a nossa própria tecnologia, podermos aumentar a nossa pro
dução, através de maior produtividade, para que o Brasil possa chegar, o 
mais cedo possível, ao estágio de um país desenvolvido. 

Agora, enquanto nós não dermos atenção especial a estes setores, jamais 
chegaremos a um estágio de país desenvolvido; ficaremos sempre na luta, na 
tentativa de vencer os grandes obstáculos como os que existem na atualidade, 
sem entretanto, logramos êxito. 

Era a nossa manifestação, nesta tarde, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 37, de 
1979-(CN), que "regula o art. 152, da Constituição, com a redação 
que lhe deu a Emenda Constitucional n9 11, de 1978, altera dispositi
vos da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), e do Decreto-lei n~' 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das 
Sublegendas), e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1979 

Às dezesseis horas do dia vinte e quatro de outubro do ano de mil nove
centos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilacqua, reúne-se a Comissão Mis
ta, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 37, de 1979 
(CN), que "regula o art. 152, da Constituição, com à redação que lhe deu a E
menda Constitucional n'i' 11, de 1978, altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e do Decreto-lei n'i' 
1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dã outras providências" 
presentes os Senhores Senadores Tarso Outra, Aloysio Chaves, Aderbal Jure
ma, José Lins, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Jorge Ka"Iume, Pedro 
Simon, Humberto Lucena, Marcos Freire, Mauro Benevides e Deputados 
Afrísio Vieira Lima, Claudino Sales, Hugo Mardini, Jairo Magalhães, Ricar-

do Fiuza, Si queira· Campos, Waldir Walter, Fernando Lyra, João Menezes e 
Tidei de Lima. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Deputado José Cos-
ta. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Waldir 
Walter, solicita ao Secretário da Comissão que proceda a leitura do requeri
mento do Senador Marcos Freire, para que seja ouvidas personalidades da 
vida pública brasileira que estão empenhadas na criação de novos partidos 
políticos e, que, após consultar o plenário da Comissão, dispensa a leitura da 
Ata da reunião anterior, que, em seguida, é dada como aprovada. 
· Em discussão da matéria, usaram da palaV-ra os senhores Senadores 

Aloysio Chaves, Marcos Freire, Adeibal Jurema, Pedro Simon, Mauro Berre
vides, Humberto Lucena e Deputados João Menezes, Jairo Magalhães, Ti dei 
de Lima, Afrísio Vieira Lima, Siqueira Campos, Ricardo Fiuza e Hugo Mar
doni. 

Prosseguindo, a Presidência coloca em votação o requerimento do Se
nhor Senador Marcos Freire, sendo o mesmo rejeitado. 

Continuando, o Senhor Presidente ·solicita a leitura dos reque'rimentos 
encaminhados à Mesa, de autoria dos Senhores Deputados Tidei de Lima e 
Senador Mauro Benevides, requerendo que sejam indicados dois juristas de 





o sR. . .MAR.ÇtiS~FR);ijiE (MDB- PE)- Fiz darâili~iítê, ã luz do 
dia, ii.à secretâH~ da CtHtHsSão é defeHclô êSté IH~li Hirêil8. 

o sR.. ALtivsit! ti-iÀ vE:s tAF.i'JiA- PÀ)- V. E.xõiixerE~U o seU di
reito, thâS hão í)l)derl~ ttocã.:.i8 P8f 8Ulf8. 

o SR. MÀRcttUlí.EiRE tMi:iií- i'E:j- Mas, iiã8 \rbéiliei. o obJeH
vb é o Hiesllid: 

tl sR.. rR.E:sii:.ii'f.itE: twaldlr wíiileij- sr. tllHgfe~sislaL! 
o SR. WR.d MÂbÃLHÂEs - ilêÇô ii ílaiavfti pdfil illtld i:jüestãó & 

or~eHi. 

o sR.. Jt.!Ãt:l MENEZES- Nós ES!arti8! llUviRtib â Phisld~Hci~. ESta
mos peOiHCiô a palavra;~ R oH quE 8 Sf. P!êSH:iênle fôHEétiêf á P~ittvta, acãba 
o âssUHtó. 

tl sR. ?R.E:Sii:i.E:&tE: lwàldtf Wall~l~ =.Ã Mésà, ào rdfffiüiíif 8 ilíJliici 
<iUe rei. oiilétH, àtreHiia l:jUé ~ í>ossrvei dêl;à era;; f'dHM dii~lrH~i!Ha A Miisa 
coiit:~tler~ â )Jãlavfá li loi:ibs ós Sr~: Serliltlbtes ~ illi:!d~s 8,5 sFS. ÔepUlâdós nb 
HiO_Hi~iHO- p~~Pfid, H_(j ___ ~~mento ~ptlH~~-~' s~ SbHC~i~dà. Mas, aêFé8H~~a 
Mosà t[Ue, se H6s to!He~~tmos ã tazêr debaiê~ iJRHileio~. !UffitililüUla~. não 
c~Jnsegüiremos t:Re_gâ_~ _ão_~bj~Hvo_ n~n~Uffi. ~t~aiCiO_tHltmeijt~._ ~URH_~~ le
v~Ht&da uH!à t[Ucstãõ dé 6idem é se ã t:8~l~S\ii, il Mesá teHl8 SE.~H de 8eddir, 
p~tâ. logi:i âp1is, cctHcodef lafltâs t[Ueslões de ordem qUíiHlâs toréffi ~biidta' 
das. 

A Mesa teni 8 tlêVÇi, par CdHSí!gdiiltê, db S& iliiihiiêStar SOb!ê a questão 
de ordem kv~riJ~~a peio nobre Sen~dor Aloysio Châves ê cohtesl~dà pelo 
nobre Seli:l<lof Mcitl:ds_Frdk)lâfd, logo ~p<ls, coHBêdéf â ~UHHiõ dé 8fdem 
solfcitada Pelo nobre beputaao J~dro MagãliiãeS. 

O SR..JAIRO MAt;ALÍ~ÂES- Sr. PreSideriiO, a qUestãodé or9~m qUe 
pretehtlo sUscilár ... iHt:ide soor~ â qUestão de oideH:I jt\ leviiiituda. têirt qUe 
!iet antes. . _ . 

Sr. Présidente. flâhi úilià qi.iesiãô de ài:dêõi. 
St. Presidente, me dirijo à Mesa. 

O SR. PRESIDEN'tt (Waldir Walter)- Srs. C()hgre~sistas ... ! 

O SR. JAlRO MAGALHÃES- i'eÇó a piítávra, pârallinti ~Uestão de 
ordem, Sr. Presidente, SObre a questão de ordem SuSciiadã pelo Sf: Senador 
Alovsio Chaves. 

-Sr. Presidentq, V. Ex• tem que resolVer a_qUêStão de:_ordcrri. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Assim, Srs. Congressistas, a 
reUnião não j1ode continua_r. Assim n~õ pOderei prosseguif a reunião. 

V. Ex• está com a palaVra, nobre bêplltrtdo, e a Mesa tem iodo iTiiúesSC 
em lhe conceder a p!J.favra, até porque _ontem V. Ex• não pôde se manifestar 
como desejava. Portanto, a Mesa tem todo interes::;e niSSO, rháS têiti. que SeR 
guir uma norma. 

O SR. JQ,\0 MENtzES- Perfeito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Waldir Walter)- A Mesa é obrigada a seguir 
UhlU hbrma. 0 nobre Seriaçf9r Aloysío Çhaves fofin~:~(Oti uriia qu~~iã? de çir~ 
dem que fOi contestada .. A)v1es~ tem o direito~ ê_í~so ê ifà3idàE1ili en1 todas 
qs Casas Legislativas, de d~cidir. 

O SR. JAlRO MAGALHÃES- Sr. Presidente, como parlamentar, li:. 
ilho o dlfdt6 de pedir a palavra a V. Ex i, para Unta questãO de ofdêm, sê está 
em discussão a questãO de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Mas, agora não cabe. 
b SR. JAIRO MAGALHÃES - Quando esíá serido apreciada; cabe 

sifn. 

o SR.. rRr:síbENtE (Waldir Walíer)- Mas agora iiíl6 dtbe qliesuid 
de ordem. 

d SR. jÃIR.o MA<:iÃUiÃES- taíiiô cabe que o Sr. Senador Marcos 
Ffeirt! USOU Cia Palavra pad. Cliscutir a questão de ordem. E eü ~uefd táihbérii 
canteslàf. Por qUe l:jüe eie ~adé é éU H~o iioslil? 

o SR. PRESiDENtE (Waidli Waiier) - Estã rio RêgimerHo. 
O SR. JAiR.d MÀtJALiiÃES- tJHdê estã H~ Regiitllihto? Qüâl o dis' 

Positivo? 
Sr. Presidente, pe~8 ii pi:iJavfa P8.fâ üiliâ qU~SiãO tle oraeffi .. i:u hãO ~U~fd 

~vâHÇ~r e_m e_xpó_t.O meü_ poHib tle Visla, se,m _qüC me_Séja tb_bCeçH~a a palavr~: 
~.~~is,to_ b~I\i .. Y.-. ~~.~d ,~i:~~l,iO_ 4~. ~~ Pf~~~~~~at. I~sl_~~o, sr. PreS!deni~. êhl 
pei:Íir a palavra, antes qUe i! Mesa prbf1ra sui! llec!Sãb; 
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v,e~s_a_o t!ieU pt~~Unc~ariH~nto_~o~.re_ a _quesiiõ d,e __ ?f4~~ SüSdlada ~e_io C~ 
illiheiite SenadorVke~Lldér 8áARENA,_à!~ àqül dlscliíida oü cdhlrãtlitada 
dU i:HHtestáda pelo Sr. seilador Marcos Fieiie. .. . . . .· . . · ..• 

. PeÇo a plilavfd o v. Exi, nos iliesiijds tetqios t[Ue ~~dili o sf. seila<ldi 
MarCOS Freire. PeÇO~ibe qu~ lli~ ti:HlCethi a PaiaVrà. 

t5 sR.. ?R.iôsii:iJoNtE: (Waldir WailbfJ =sr. i3e!Jtildtló, rià é~jiedálivâ 
tiê ~Ué, eH-i se toi!I:Werl.do a J>aíavrâ .~V. Exl, t3Hslg~lil8s HiscipilR~f os 8e5a
tes, t:onsigil!Hos; indVsive,, ~~itar cjlié episdctlos o8ffio esie se H:pibilli; ~.Mesa 
ádiaRtâ ô seU ilBhto âe viSta dé que, daqul párãli. treiiie, as qUestões tle oidélli 
sHiio fôriiitiloaas ê ii8Htesiádas j)cif Ufll Bhiddr âe cãdà Sâiícli1#, é; Hn segUi
aa. 8ed3idas. Paia E8Riâf ~8tH 1t coiaGoi~Çi!8, m~lUsiv6 dô Sb8ie tlêíJutáai:i 
J8.ifd MâgaHUieS, t8R~tlô â P~iaVEi pua UffiR qUESlã8 ae HH:iértl a V. E~J. 

tJ sR.. JAíR.tl M.ÀoÀLi-iÃEs - Sf. llrtsít!dile, ãhtês ~üero 
E8Hl\filllilafcH:Ie bbfii ã iviésâ, ... ttutHuiioj 

o SR. llíi.i:§íBENTÉ(.waidii waii€f) c:= tf'iizêBàd ~Si!f a i:lirHp!HhRáj. 

tl sR.. lÃiR.d MÂtÃLHÃES -'- sf. !SiesideR!e, aHles, àevci é tjUéfô 
tbillírâlulâf-file tdffl il Mêiii, iiof l!Hledp~f s HítHía a sei bbser~:idc. ç ~fBc 
c~1liilleHt8 i! sd b5sefváci_o eHt sliü~~i%!. 68Hl8 ii qU8 ~gar~ se. estãbelecé4, 

sf. !1ibSiclêfiie, 8 sf. seHã<l& Múcos f"i~lre b~dféss8ll ii SUbsll!Ult~8 ati 
seU te~UéHffi~HtO. i:OHre5~8U éffi PtlbHêO; a Sli6Sitilií~ã8 db s~H Fi!qliêHffiéfit8. 

8 sit MÀR.cds i"R.i:i!H: - Nã8 ~ f8HiissaB ~ iHtàHiiâÇãô: 

d SR.)tJÂtlME:&EzE§ c-:- Ç3iilesioU .~ sliBsHluiç~o ao seuiliqUtfi. 
_mente. A~h?; ._enhiiltci, d~ia .. venfa d~ OühO~ ÇhieHclin1,ti~l5Js;, q~ .§~19~)~~-V_i~ 
dadc o C['lsod!o, a rtão ser qUé, tiã á.bertt1ta tlo.s trabalho~. a MeSá desse C()
nh.idiiiehi8 ii tasâ de que havia sido subotítuído_o r!'ljUcririieritb. NiÍo terido 
sido dado cdhhecimedto à tdiníssão, à substiililÇão dórequeHme~ib o~fi8U: 
se, Sr. Presidente, àlfa~es de um prôci:sso desconhecido. E 6 pto~e§i8; jil se 
taiôdá~ili, ~dilia fraütié Eü hãó qliHo dfirhlár qUe seja uma fraude, mas, 
sem dúvida, nos permite pór em dúvida. E não é pbsslvel, Sr. Presidente. 

o SR. TIDEÍ DE Li~iA - ~ uma quesiãó de orctêiii, Sr. ilrõ.,idenle. 

O SR. JAiRO MAGALHÃES- Não ê posS!vel, Sr. Presidente, que, na 
t)dH1eita retinião extraordinâriada Çon:ti~SãO, ã~6S __ ~ Süá insialação, no pH~ 
mciro inStante doS nossos trabalhos, instale~se a ComiSSãb com episódio des~ 
sa ordem. 

Eu, ente_ri_~? q~,e a_ Mes~ nãci pàderl3 ter~me C9_i1çÇdido a pa!avra; como 
t_3i116éin., se~Uer, ~o Sr. ~enador y~ce~Líder d~_ A~E~A, ou a~ Sr. ~e~adqi 
autor nno Seí Se do prüneíro ou do segundO requCrimenfo. À Mesa teria de 
antecipar~se a partir do instante da leitura dQ reqiiêrttneritO, ri Mesa teda que 
antecipar-se para uma explicação ao Plenárió, porque, ontem, foi Íido o té
Cjuctihtento, eni termos totalmente distintos do que agora a~_~b~mos dé OUVi~. 

rcren~~~~t~J~~s~:~v~e2~~~b\s~?t~~:~~adtv~~:. a~ci~!GJ:r ~d~em·â~e~sr~~~~r~~ 
do rC.i:}1,1~rimeriti:J. Mas,_ to~a_ a C_~S~ sa~e q_u_e o_~_nõinês _s~g_Cridos p~lo_ ~r._Se
nad.o~r -~~~r~os.F~ei~e._!l_O se~ J~qucfitTI_eõt~ ~o_r~ãlizado e àpr6se0tado ã Me~ 
sa. fofam dos Srs. Leonel Briz2;0la, ~ti.i:Z Carlos Prestes, Luiz lnãcio (Lula). 
I vete VargaS e Senador Mcigalhães Pinto. 

A.qui~nãó __ ?~liHncm acresceptei unl rlônlê S~q4er~ .tã~içi, éj_üí! i!ti pe~iria ,à 
!\1Csil, que se procedesSe- e aqui concluo a questB.à de àrd~.ili- que Sé_PFt:>= 
cedesse à \eit4ra do iequedinCnto on~el!l e_n,tregue à Mesa. Desde que ele foi 
CntrCgUe, CVidente que está eni_ mãos da Mesa._ 
- T tiit~O_ ~~~o à Mésa que Ida o requerimento de oniem, do Sr. senactor 
Marcos Fre1re. 

6 sR.. R.ELkfoR. (Àdêiliai Jureríiaj - si. Presideiité, peço a paiavia 
PúU LlHid irifOfiTià~ãd. 

o sR.. PkESÍQENTE (Waidír Waitêi)- Corri à jialavtá o Sr. Relatot, 
para Uilí:! inforiná~ão. 

. .o SR. RELÀ to R. (Àderbat Jtiriíiiilj -:-:-.Nó inlclO desta teütiião; aiHés 
de abri-la, convêts~tido c'om o riossO rres{dente, fiZ veiaS, E.Xf q'ul! â H!üóião 
~aVi~ ,sido -~ô,Hvoc~cla c?m o fim esp~ci~ãi_d~ apr~~lar o r_equét~rti_~~t8 dO Se~ã~ 
q~r rvtarcos F"rdr~~ e q~e outros _re~üf!H_rriehtà_S ~~b p(;deFirith,~er aprese_n~~: 
dóS. P_l:>HltHl._Rt8 d Reganento Pfêv~ que ~6 coavaque fétihião CsPCCial para tle: 
terminado hffi. 

E~t~O; S. E_x• com~,~_n_lco.U-itie (iüé 8 F~queHilientd havià Slcl9 SiiGsHiUr~ci 
)ldf oüir~. dU seja,~ pedido do próprio :íulof. No iníCio >!a r&Hlilãd, ~le mi! tá 
a t:dH-iUHiCd.~ãtl, torno Retah:>t. (MüHO bein! Paitrl~is. tUffiliHô.j 

tlsk. llR.Mib~NtE: (waldii Wailéfj......: sfS. t.ôRl%ssistás; si: nã9. pli' 
deTHio~ bôôHHU~f He6aJCJ1Qo, vou su_spen:aer à t~üniãci atê qu~ bS Srs. toR: 
gressiSl~H; HHêgfàHles da tOffiiSSãb; ihfõf@~ffi ã MêSâ qUe éSiàffiOS effi Ct)H: 



Maio de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se<ào II) Quinta-rcira IS 1657 

dições de realizar um debate disciplinado, nesta Casa. A Mesa terá que deci
dir, agora, a questão de ordem. 

Srs. Congressistas, a questão de ordem do nobre Senador Aloysio Cha
ves tem procedência, porque, efetivamente, õ requerimento que foi lido on
tem, tem redação diferenciada deste requerimento que acaba de ser lido na a
bertura desta reunião. 

O Nobre Senador Marcos Freire, como teve oportunidade de esclarecer, 
através da su_a manifestação, foi levar o seu requerimento datilografado à Se
cretaria, com redação diferente no que tange a nominação das pessoas a se
rem convidadas. 

Entende a Mesa que, de resto, o requerimento está vasado nos mesmos 
termos no que tange ao seu sentido, com essa diferença evidente. A Mesa não 
considera a matéria de relevância tal que não se possa continuar o seu debate 
e que não se possa decidir sobre ela. Seria um absurdo, no entendimento da 
Mesa, deixar de discutir e de votar a matéria por·ess::ctlivergência apenas. 
Portanto, a Mesa vai decidir colocar o requerimento em debate e votação. E, 
se for aprovado, a Mesa transferirá ao Plenário o direito de manter as nomi
nações ou não do jeito que foi proposto através do nobre Senador Marcos 
Freire. 

Em votaçãO o requerimento. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Eu pedi para ler o requerimento de on-
tem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- O manuscrito lido ontem aqui 
foi retirado, foi substituído como disse o nobre Senador ... 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- O papel não poderia ter sido retirado 
depois de oficialmente lido. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Não tem, portanto, a Mesa 
condições de promover novamente a sua leitura. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Vou pedir a V. Ex• no sentido de dili
genciar para o documento retornar ao seu lugar. 

O SR. TIDEI DE LIMA- Nobre Deputado Jairo Magalhães, V. Ex• já 
tem conhecimento. pela palavra do seu autor e do Presidente, de que o reque
rimento foi substituído. Portanto, a Mesa não tem condições de promover a 
leitura do manuscrito ontem apresentado. E do seu dever colocar a matêria 
em votação, ou em discussão caso os Srs. Congressistas desejarem encarrii
nhar. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Não hã condições de se fazer funcio
nar a Comissão com esse procedimento da Mesa, isto é lamentâvel. Eu lavro 
o meu protesto. ~ lamentável que isto ocorra numa comissão integrada por 
Senadores e Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A sessão estâ suspensa até que 
o nobre Deputado Jairo Magalhães decida se manter à altura do seu mandato 
neste Plenário. 

O SR. AFRISIO VIEIRA- Mas, Sr. Presidente, eu não posso fazer o 
encaminhamento a não ser que receba uma resposta. De acordo com o Regi.: 
menta, quem indica as pessoas a serem ouvidas é o autor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa aceita e faz a solici
tação ao nobre Senador Marcos Freire para que responda. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, jamais v·. em encaminha
mento de votação, fazer uma indagação a um companheiro. Que encaminha
mento de votação é este_ que a pessoa indaga a um companheiro? Se é questão 
de ordem ou se se julgar que o requerimento está incompleto, insuficiepte, aí 
se responde através da contradição. Eu respondo, sem nenhum problema, 
mas quero saber se é questão de ordem. Se for questão de ordem nós a contra
ditaremos. Agora, encaminhamento, ele encaminha a sua votação, pronto. A
gora, se ele o transforma em questão de ordem, nós a contraditaremos. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- V. Ex• continua com a palavra 
para encaminhar a votação, jã que teve a manifestação do nobre Senador 
Marcos Freire. 

O SR. RELA TO.R (Aderbal Jurema)- Eu, como rdator, queria pedir 
ao Sr. Presidente que esclarecesse que estamos discutindo o requerimento e 
não encaminhando a votação. Depois é que haverá o encaminhamento da vo
tação. 

O SR. AFRISIO VIEIRA - Sr. Presidente, jâ que o Senador Marcos 
Freire não quer apontar como lhe faculta, como lhe determina o Regimento, 
não quer se utilizar da prioridade que lhe é assegurada, pois ele, como autor 
do requerimento, é quem deve apontar os nomes, e isto ele fez ontem, e hoje 
está retificando, conseqüentemente eu sou contra esse requerimento, porque é 
um requerimento genérico e vai tumultuar totalmente os trabalhos desta Co
missão. Sou contra o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Congressistas, a Mesa 
tem que continuar com o critério ontem adotado. Portanto, pede a compreen
são do nobre Deputado Siqueira Campos para que S. Ex•, no tempo regimen
tal. cinco minutos, encaminhe a matéria. 

O SR. SI QUEIRA CAMPOS- Não gastarei os cinco minutos, Sr. Pre
sidente, mas eu vou utilizar o tempo antes do Deputado Afrfsio Vieira, que já 
falou demais. (Risos.) 

Sr, Presidente, nós começamos estes trabalhos sem que houvesse qual
quer falha de qualquer dos membros das duas Bancadas aqui representadas. 
Tivemos dezenove votos para V. Ex• e dezcnove votos para o Deputado Afrí
sio Vieira Lima. O projeto que estamos a discutir visa, sobretudo, a implan
tação de um pluripartidarismo, no meu entendimento, que vem reparar aque
la falha, que V. Ex:• no seu pronunciamento inicial criticou, de que desde os 
tempos do Império nós não temos tidos Partidos estáveis, permanentes. 

Na verdade, o que visa o Presidente João Figueiredo e o seu Governo é 
corrigir essas falhas e implantar um pluripartidarismo que esteja à altura dos 
anseios da Nação, para que possamos dar carãter permanente de estabilid3de 
e tranqUilidade às instituições e, pOrtanto, ao País. 

(A sessão é suspensa por 5 minutos.) Acho e entendo que V. Ex•, assim como o meu ilustre Vice-Presidenteeo 
O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Estão reabertos os nossos tra- meu ilustre Relator, como os membros da Comissão, são homens que estão à 

balhos. Ao reabri-lo~ preciso voltar a um tema que debatemos, ontem, aqui. altura da missão que a Nação e o Congresso Nacional lhes confiou. Entendo 
Ontem houve treze encaminhamentos por parte da Bancada do MDB e dois que o acessório deve ser deixado de lado. Eu me submeto, satisfeito, à decisão 
encaminhamentos por parte da ARENA. Procedentemente, houve recla- da Mesa, porque acredito, acredito não, tenho certeza, ser um homem sério, 
mações e a Mesa anunciou que faria a compensação no momento portuno. capaz, digno, o Presidente que está conduzindo os nossos trabalhos. 
Havendo interesse, essa compensação poderá ser feita durante o encaminha- O Sr. Senador Marcos Freire, que para mim sempre serâ Deputado, em 
menta desse requerimento, porque, regimentalmente, apenas dois represen- uma homenagem à sua juventude permanente, ao seu companheirismo, à sua 
tantes de cada Bancada podem fazer esse encaminhamento. Para encaminha- simpatia, naturalmente achou conveniente, por razões que só ele pode expli-
lo está com a palavra o nobre Deputado Af~sio Vieira. car e que nós, também, não estamos querendo saber porque, substituiu o re-

O SR AFRISIO VIEIRA S Pr 'd ... 
1 1 

querimento. E V. Ex• entendeu correto aceitar e submetê-lo ao Plenârio. Se 
· -:-. r. esi ente, mtcla mente eu quero ou- v. Ex:' tivesse aprovado o requerimento, claro que estaria ferindo, estaria fe-

v~r O trabalho de V. Ex• que ObJetlva so~retudo acertar. Isto posto eu quero ' rindo o Regimento, porque isto é uma atribuição do Plenário. V. Ex•, em ab
dLZer que nã? se pode aprovar est;: ~equertmento nos ~ermos em que seencon: soluto, se excedeu, em momento nenhum. E nós vamos decidir. Vamos rejei
tra, porque e um documento genertco, ê: um verdadeiro chequ.e em bran.co, e tar 0 requerimento de S. Ex• porque aquele primeiro era incoveniente e este 
uma dele~a?ão de poderes. Mas e~ acho qu.e a solução, e para tsso eu art1cul? também 0 é, acho que a Maioria vai rejeitá-lo. 
uma prehmma~, a solução est~ à.Vlsta. Regimentalmente, o Senador que artt- Entendo que nós não devemos agitar os nossos trabalhos, devemos nos 
c~lou o :eq~enmento tem o du~tto de ap~nt~r os nomes que ele pretende o.u- dedicar, sim, Sr. Presidente, ao estudo acUrado da proposta do Governo e é o 
vtr: Entao, mdago. à t;resa, à gutsa de pr:llmi~ar, se o Senador Marcos Freue que a ARENA está fazendo. A ARENA está nos gabinetes, ou em casa, 
r~ h fica os no~es. mdlcados ontem .. Entao, ha comple~entação de se~ reque- como muitos dos seus representantes, me telefonam altas horas da noite: uSi
nmen:o e, o_bJ~tlvamente, a. Com~ssã9 poderã a~recta-lo. Respondida esta queira, você viu esse detalhe do projeto, nós terhos que corrigir". 
questao prehmmar, eu contmuarel 0 meu encanunhamento. Porque a responsabilidade de cada um de nós, Sr. Presidente, é uma res-

0 SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Nobre Deputado, V. Ex• tem ponsabilidade que a Nação irã nos cobrar. Não adianta estarmos agitando, 
a palavra para eo.caminhar e V. Ex' está formulando uma q~estão de ordem, não adianta, agora. tentarmos fazer promoção visando as próximas eleições; 
V. Ex• solicitou a palavra para fazer um encaminhamento de votação. não adianta, Sr. Presidente, estarmos, aqui, a querer dar demonstrações de 
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comportamento democrático, de talento, de ousadia, de coragem. Não, Sr. 
Presidente. adianta estarmos atentos, estudando o projeto, para aperfeiçoá
lo, para não deixar que o Congresso se avilte mais-ainda, Sr. Presidente. Isto é 
que é importante. 

Então, Sr. Preside_ote, estou pronto a acatar as decisões da Mesa, e estou 
pronto, também, a ostensivamente colocar a minha posição, para que não 
cause dúvida, para que ela possa ser colocada diante da opinião pública e me
recer da opinião pública aquilo que ela tem direito, de aprovar, de aplaudir, 
ou de rejeitar o meu CoriiJfó"ftamento, ou de cond~nªr qualquer das minhas a
titudes. 

Assim, Sr. Presidente, era mais para esta manifestação de apoio, não so
mente à Mesa, mas à Comissão e ao Comportamento havido no início dos 
nossos trabalhos e peço a Deus que cheguemos ao fim dentro deste mesmo 
espírito solidário, com esta tranqUilidade de respeito uns para com os outros 
e, sobretudo, à lei. E vamos aperfeiçoar no que pudermos e não vamos deixar 
que este projeto seja aprovado por decurso de prazo. Vamos fazer todo o 
possível de não gastarmos o tempo que, apesar de pequeno, dá perfeitamente 
para nós estudarmos e aperfeiçoarmos a matéria, para da que possa sair da
qui, com o respaldo do Congresso Nácional, com essa força vigorosa que só o 
povo pode dar à lei. Vamos representar bem o povo que nos mandou para o 
Congresso e vamos sair daqui altivos e, sobretudo, amigos, fraternos, como 
entramos aqui, porque o objetivo é cada um cumprir a sua missão sem ofen
der uns aos outros, ou a quem quer que seja, porcfue não é o caso. 

Meus cumprimentos a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Congressistas, segundo o 
Regimento, o encaminhamento .deve ser feito por dois integrantes de cada 
Casa, que quiserem fazer uso da palavra. Dois Srs. Deputados jâ falaram. 
Gostaria que fosse solicitada a palavra, pelo microfone, conforme solicitação 
inicial. 

Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre Deputado Ricardo Fiu-
za. 

O SR. RICARDO FIUZA (Para encaminhar a votação)- Sr. Presiden
te, para encaminhar a votação do requerimento, desejo voltar rapidamente à 
questão anteder aqui levantada: o nobre Senador Marcos Freire, represen
tante do Estado de Pernambuco, apresentou um requerimento, na reunião 
anterior, e foi lido o requerimento. S. Ex•, exercendo o direito qu-e lhe assiste, 
resolve dar outra redação ao requerimento e propõe à Mesa a substituição do 
requerimento. 

Primeira questão: é regimental substituir o requerimento, não tem o-me
nor problema, estamos discutindo o requerimento. 

Se esta substituição é uma retirada e uma reapresentação, cabe uma co
locação de ordem r.egimental. Desde que a reunião Toi convocada para apre
ciaçã-o do requerimento que foi retiiado, estaria esta reunião sem sentido, 
porque o objetivo da convocação teria sido esvaziado. 

Entretanto, Sr. Presidente, se nós nos ativermos nessas filigranas regi
mentais, onde pudermos superar sem tumulto, estaremos tão-somente pro-
crastinando os trabalhos da Comissão. · 

Desde que houve uma presença massiça e que os pares aqui presentes de
sejam dar prosseguimento a·o trabalho, sendo substítuiÇào ou sendo retirada e 
reapresentação, a questão não tem maior "iirl.Portância. 

No que tange, especificamente, ao -mérito--do requerimento, julgo, no 
meu entendimento, ser uma âelegação de competência à Mesa, dada a gene
raltdade com que foi apresentado. 

S. Ex~. o Sr. Senador, sUgere que se convoque pessoas que tenham- inte
resses em formação de partidos. Creio que, dessa forma, seria uma delegação 
de competência para que a Mesa convidasse quem lhe aprouvesse. Se nós re
jeitamos, na reunião passada, um requerimento específico, estaríãmos apro
vando todos os requerimentos, pois que esta}íanl-os dando urrla delegação de 
competência. 

Dessa forma, julgo prejudicado o requerimento e votaremos contra em 
função da generalidade, mesmo porque chegamos à conclusão, na primeira 
reunião, que se começâssemos a convidar personalidades, embora saibamos 
que trariam uma contribuição positiVa, estaríamos extrapolando os prazos 
regimentais para a apreciação da matéria. 

Era o que tínhamos a·dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Pedro Simon. -

O SR. PEDRO SIMON- Acho que o Sr. Senador Marcos Freire trou
xe uma colaboração da maior importância a esta Casa, com apresentação do 
seu requerimento. 

Acho que ele foi profundamente feliz na substituição, para não parece~ 
que ele estava querendo impor, a esta Casa, os nomes a serem convocados, 
ainda que, no seu requerimento de ontem, ele não dizia Hestes são os nomes", 
mas apresentava os nomes como exemplo daqueles que poderiam ser convo
cados. Ele apresentava como exemplo daqueles que poderiam ser convoca
dos. 

Então, o problema de saber quem vai ser convocado, parece-me que 
compete a esta Casa, parece~ me que os membros da Comissão é que deverão, 
entre si, através do debate, decidir quem deve ser convidado para vir depor 
sobre esta matéria. 

Vejo, Sr. Presidente, com profunda mágoa esse tipo de procedimento e 
não tenho porque deixar de esclarecer, aqui, dos membros do Congresso Na
cional, entre os quais eu me coloco, se considerarem assim, como acima da 
Nação, nós representamos a Nação, o que n_ós decidimos estâ decidido e o 
resto é o resto. 

Parece-me, Sr. Presidente, que uma Casa, e nos maiores parlamentos do 
Mundo é assim, ouvir as pessoas interessadas, ouvir as pessoas que têm con
dições de colaborar não é ato de humildade, não é ato que diminui, é ato que 
engrandece, Sr. Pr.esidente. 

Parece-me, por exemplo, que nós já cometemos um equivoco enorme, 
ontem, ao rejeitarmos a solicitação, o requerimento do ilustre Senador Luce
na, que propunha que esta Casa chamasse para o debate, que viessem aqui 
nos esclarecer, discutir conosco, juristas de renome nacional. Foi afirmado 
que nós não tínhamos nada que ouvir esses juristas, que eles, se quisessem, 
que fizessem parecer, que o MDB fizesse os pareceres e distribuísse a nós, os 
membros do Congresso Nacional. 

Parece-me que n3.o, parece-me que, sobre uma matéiia como esta, o im~ 
portante é ouvir as pessoas com as quais nós temos, por que não dizer, que a~ 
prender, Sr. Presidente. Não é o fato de nós ter~pos o voto_ que significa que 
nós somos os primus inter pares, e que a Nação estâ lã fora. Parece-me que é o 
contrârio, a cada matéria especifica deve-se chamar as pessoas que entendem 
especificamente dessa matéria. 

Ontem, cometemos um erro gravíssimo, na minha opinião, um erro la~ 
mentável, o de nos considerarmos autosuficientes, de desmerecermos a possi~ 
bilidade de termos uma vírgula de somatório na nossa orientação, por parte 
do pensamento jurídico do País. Foi pura e simplesmente renegada a possibi~ 
!idade de eles virem conosco conversarem, dialogarem, responderem a inda· 
,gações, que porventura nós tenhamos. Agora, o requerimento do nobre Sena
dor Marcos Freire visa oferecer a opoituriidade·para aqueles que na ARE
NA, no MDB ou fora da ARENA, fora do MDB, estão interessados, que são 
a força- viva do País-, que jã se nianifestaram, que estão andando, que estã_o 
preocupados em se organizarem em partidos, que tenham o direito de serem 
ouvidos. Quando o Presidente da República diz que quer que os partidos vem 
de baixo para cima, que eles surjam do meio da base, nós temos a obrigação 
de permitir que pessoas que estão interessadas em formar esses partidos ve-: 
nha~ dialogar ~onosco, venham dizer o que pensam, o que sentem, o que a
cham do projeto e qUe venham· apresentar as suas sugestões. O Congresso 
Nacional não tem o direito, Sr. Presidente, de fechar as suas portas, a essas 
pessoas. É obrigação do Congresso Nacional. Nós não podemós ter a vaidade 
e a pretensão de dizer que somos nós apenas e mais ninguém. 

Por isto que eu acho, Si. Presidente, que querri v3i decidir serâ a Comis
sãO, caso a caso. No requerimento de ontem e no requerimento de hoje do 
nobre Senador Marcos Freire ele sempre deixou claro que quem decide é a 
Comissão. E não se diga que não há nomes. Vamos decidir que deverão ser 
convocados e conviçlados os nomes. Aprovado o requerimento, sim, passare
mos, então, a ver quais os rlomes e decidir caso a caso. Estou inteiramente so
lidário com o requerimento do Senador Marcos Freire e digo mais: ficará al
tamente marcado como um aspecto negativo a decisão de ontem e a decisão 
de hoje, se, ontem, aos juristas e hoje, aos interessados sem formação de par
tidos políticos, se esta Comissão tiver uma atitude pretensiosa, vaidosa achar 
que ela é a dona da verdade e não tem nada que aprender com o pensamento 
da Nação. 

O SR. ALOYSJO CHAVES- Só vão falar ·dois Senadores para encami
nhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Congressistas, a Mesa 
procurou compensar o equívoco de ontem. Ontem, falaram três representan
tes do MDB e dois da ARENA. Devem falar apenas dois Senadores e dois 
Deputados de preferência de partidos diferentes. 

Falaram três Srs. Dep~tados e os três foram da ARENA. 
A Mesa não tem nenhum ioteresse de, até no complemento mais estrito 

do seu dever, privilegiar qualquer bancada, no debate que deve ser imparcial. 
Portanto, todos hã.verão de convir que resta a palavra ainda a um integrante 
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do MDB. Se for Deputado ou Senador, parece-me que a esta altura fica irre
lavantc, sendo que, a partir de então, passaremos a·segtiit rigidamente o Regi
mento Comum. 

O ilustre Senador vai compreender que a Mesa é forçada a conceder a 
palavra ao nobre Deputado Tidei de Lima, q~e a está solicitando como repre
sentante do MDB. 

O SR. AFRISIO VIEIRA UMA -Sr. Presidente, pediria que a Mesa 
procedesse a leitura do art. 41 que disciplina a matéria. 

Assim tudo ficará esclarecido. -

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Creio que jã foi esclarecida, 
mas a Mesa atenderá a sua solicitação. O art. 41 do Regimento Comum diz: 

"Art. 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta 
não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 
2 (dois) membros de cada Casa, de preferência um favorável e um 
contrário, pelo prazo mâximo de 5 (cinco) ·minutos cada um." 

Parece-me que o Regimento ratifica as explicações que foram dadas an
teriormente. Procede a alegação do Deputado Afrísio Lima. Realmente, teria 
que falar um Senador, embora a mesa não veja nenhuma diferença entre falar 
um deputado e um senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Para falar, Sr. Presidente, cabe à ARE
NA, depois de ter falado o Senador Pedro Simon~ Eu peço a palavra para en
caminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Mas, não pode. Se falar um 
Senador, terá que ser um Senador do MDB. 

Falaram três Srs. Deputados pela ARENA. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -Concedo a palavra ao nobre 
Deputado João Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presidente, vamos ver se conseguimos 
colocar uma ordem aqui neste trabalho. O art. 41 diz: 

.. Art. 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta 
não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 
2 (dois) membros de cada Casa, de preferência um favorãvel e um 
contrário, pelo prazo mãximo de 5 (cinco) minutos cada um." 

Não quer dizer que seja um da ARENA e um do MDB. São dois 
membros de cada Casa. O que o regimento, pede é que se houver um a fav'?r e 
um contra, que se dê preferência ou ao a favor ou ao contrário. Mas, pode fa
lar dois do MDB, pode falar dois da ARENA. O que não pode é falar mais de 
dois. 

De maneira que eu ch3mo a atenção dos Srs. para esse fato e assim po
dermos continuar com os nossos trabalhos. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES -Sr. Presidente, para uma questão de 
ordem peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Jairo Magalhães. 

O SR. JAIRO MAGALHÃES- Eu me permitiria observar o seguinte: 
ainda que o Regimento Interno não dissesse '"de preferência", é evidente que 
a Mesa deveria dar preferência- a despeito do regimento, se não dissesse~ 
ao parlamentar de um partido ou _de outro. Ou ainda, um de uma posição de~ 
fifi ida ou de outros de posição contrâria. Ainda mais, quando o regimento re
comenda a preferência: No caso falou o nobre Senador Pedro Simon, do 
MDB, sustentando o requerimento, pela aprovação do requerimento. Sabe a 
Casa que o Senador Aloysio Chaves falarã pelo sentido C()ntrãrio. ~ de outro 
partido. Então, de preferência a palavra deverâ ser dada a ele. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Com a desistência do nobre 
Senador José Uns, conCedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, na sessão de ontem, tive
mos oportunidade de deixar absolutamente claro que, com o propósito de co
laborar com V. Ex• e com esta Comissão, pretendíamos que os trabalhos pu
dessem seguir um determinado ritmo de normalidade, a fim de que o Sr. Re~ 
lator, recebendo as emendas dentro do prazo estabelecido pelo Regimento 

Comum, pudesse sobre elas debruçar-se, examinã-las e emitir o parecer que 
será aprovado ou não, depois, por esta Comissão. 

Tive oportunidade, também, ontem, Sr. Presidente, de dizer, quebrando 
uma orientação que vinha sendo seguida nas Comissões Mistas, que é uma 
Comissão Técnica do Congresso Nacional, que, no decurso do prazo para e
mendas, estava se inovando com convites a personalidades, sucessivas vezes 
repetidos esses convites, nem sempre atendidos, avançando-se sobre o prazo 
do relator, tumultuando-se um pouco os trabalhos da Comissão e prejudican
do um exame claro, isento, sereno destas matérias pelo Congresso Nacional. 
Não se trata de que o Congresso Nacional, os nobres Senadores e Deputados, 
se julguem auto-suficiente e_ por isso não desejam pedir necessariamente as lu
zes de eminentes juristas, como no caso concreto, citando o exemplo que foi 
citado. A prevalecer esta orientação, Sr. Presidente, toda Comissão Mista que 
se viesse a constituir, amanhã, sobre um assunto, nós teríamos, no decurso do 
prazo, de ouvir determinados nomes, sobre assuntos de economia, de admi
nistração e assim sucessivamente. 

A Comissão Mista tem uma finalidade regifnental expressa. Essas ma
térias podem e devem ser examinadas no Congresso através de simpósios, nas 
suas comissões permanentes. Nós temos conhecimento diário de numerosos 
simpósios, r-euniões, seminârios sendo feitos pelas comissões permanentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados para debater os mais importan
tes assuntos desta Casa, chamando pessoas de fora, capazes, para trazerem 
aqui os seus conhecimentos, não porque nos jui8iú:mos 3.uto~suficiente e donos 
da verdade. Por isto eu folgo em ouvir o nobre Senador Pedro Simon di
zer que seria uma estultícia pretendermos, aqui, nos colocarmos acima da 
Naçã_o. A ARENA é Maioria nunca teve essa pretensão. O MDB sempre se 
chamou o direito de falar em nome da Nação, entender-se majoritârio, quan
do não o é, e proclamando, toda vez que, falava em nome da Nação brasileira 
nos pronunciamentos no Senado e na Câmara, e nã.s notas oficiais publicadas. 
Mas querer transformar esta Comissão, no prazo curto que ainda resta para 
apresentação de emendas, num fórum de debates, ouvindo determinadas pes
soas que não seriam necessariamente todas as pessoas capazes, cultas que 
sobre esta matéria, que poderiam ser chamadas, parece-me perfeitamente, 
dispensável, inconveniente e desta maneira perturba os trabalhos desta Co
missão Mist_a, que é uma comissão técnica . 

Estas, Sr. Presidente, foram as razões que ontem aduzimos, estas são as 
razões que hoje perduram. Não quero encerrar esta exposição sem dar uma 
palavra a V. Ex• Quero congratular-me com V. Ex•, pois V. Ex•, num equívi
co ou uma omissão, praticada de boa fé, reconheço; deixou de declarar à Co
missão que o requerimento, que agora está sendo encaminhado, era em subs
tituição ao anterior apresentado e lido, constando dos anais desta Comissão. 
Mas o fez depois, com toda a isenção, com toda retidão, de forma que essa 
questão se encerrou e é uma questão Superada. Louvo, portanto, a conduta e 
o procedimento de V. Ex• com esta retificação 1 que era indispensável, que fi
cou nos anais desta Casa. Mas, a Maioria, Sr. Presidente, que represento, nes
te momento em nome do Senado e dos meus eminentes colegas da ARENA 
da Câmara dos Deputados, não pode aprovar um requerimento neste termos. 
vago, i~ preciso, sem indicação de nome, sem que se aponte a identidade das 
pessoas. transferindo para a Presidência a mera decisão. A redação está ambí
gua, na melhor das hipóteses. Quero declarar que a nossa posição é contrária 
ao requerimento e contra ele votaremos pelos niotivos já indicados ontem e 
reiterados hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Solicito ao Sr. Secretãrio que 
colha os votos dos Srs. Congressistas. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presidente, como autor peço a pala-
vra. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• jâ falou. 

O SR. MARCOS FREIRE - Não. Esclareço apenas que contraditei a 
questão de ordem levantada pelo nobre Senador Aloysio Chaves. Se assim 
não o fosse, S. Ex• não poderia ter encaminhado a votação agora. S. Ex" le
vantou a questão de ordem e eu contraditei, na oportunidade. A que título S. 
Ex• falou agora? 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congresistas, a Mesa ten
tou corrigir o equívoco que tinha cometido ontem, permitindo qtfe a Bancada 
da ARENA tivesse vantagem hoje, jâ que teve desvantagem entem. No en
tendimento da Mesa, caberia a palavra, ainda, a um ilustre Senador do M_DB. 
No entanto, a Mesa entendeu, jâ que o Regimento fala que deve ser um con
tra e outro a favor de cada Casa, voltar de preferência aos termos do Regimento 
e, inclt+sive, vol~ando atrás, conceder a palavra ao nobre Senador 
Aloysio Chaves. A Mesa des01ia esclarecer que, a partir desta sessão, o Regi-



1660 Quinta-feira lS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) Maio de 1980 

menta terá que ser cumprido rigorosamente, falando um Sr. Deputado e um 
Sr. Senador de cada Bancada. Pede desculpa ao nobre Senador Marcos Frei
re, mas não pode mais manter o encaminhamento da inatéria. O requerimen
to terã que ser votado neste instante. Só pode se conce.dida a palavra para 
questões de ordem e esclarecimentos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Peço a palavra para um 
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides para um esclarecimento. 

O SR. MAURO BENEVIDES- O esclarecimento é o seguinte: há pOU· 
cos instantes, foi invocado peio nobre Deputado Afrízio Vieiia Lima o 
art. 4l, do Regimento Comum, como capaz de disciplinar este tipo de debate 
que agora se processa. Entretanto, tomo a liberdade de chamar a atenção de 
V. Ex'" e dos eminentes membros desta CaSa, que esse dispositivo diz respeito 
à Sessão Conjunta do Congresso NacionaL Então, não se pode aplicar à uma 
comissão de 21 membros uma norma rigida, que objetiva evitar urna movi
mentação maior no plenãrio da Casa. Não tem sentido. Esta Comissão deve
ria oferecer a todos os seus integrantes a oportunidade de falar sobre todo e 
qualquer assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Está em votação o requeri· 
menta. 

O SR. MARCOS FREIRE - Peço a palavra para uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) --,Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire para uma questão de ordein:-

0 SR. MARCOS FREIRE- Quero que a Presidência esclareça se além 
dos dois componentes do Senado e dos dois componentes da Câmara dos De
putados, não hâ o direito, em separado, do autor do requerimento encami
nhar a votação. Não tenho nada com essa soma e diminuição e essa compen
sação de ontem para hoje. Sou autor do requerimento que vai ser votado ago
ra. Quero exercer o meu direito de o encaminhar. Antcrionnente, quando 
usei da palavra foi contraditando a questão de ordem que foi levantada pelo 
nobre Senador Aloysio Chaves. Tanto que foi questão de ordem,. que pude 
contraditar. · 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Mesa, nobre Senador, pede 
a colaboração de V. Ex' para que o pronunciamento do autor se dê dentro 
dos dois Srs. Senadores e dos dois Srs. Deputados. Lamento dizer a V. Ex' 
que não cabe mais o encaminhamento da votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. · · ·--

0 SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Luoena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- No intuito de colaborar com V. Ex• e 
com o bom andª'mento dos nossos trabalhos. O art. 151 do Regimento Co-· 
mum diz o seguinte: 

.. Nos casos omissos neste Regimento~ aplicar-se-ão as dispo
sições do Regimento do Senado e se este ainda for omisso o da Câ
mara dos Deputados." 

O art. 41 refere-se ao encaminhamento da votação nos seguintes termos: 

uo requerimento apresentado em Sessão Conjunta não admite 
"discussão, podendo ter a sua votação encaminhada por dois 
membros em cada Casa, de preferência um favorãvei e um Con
trário, pelo prazo máximo de cinco minutos para cada um. 1' 

A meu ver, o dispositivo é omisso quanto à autoria da proposição. En
tão, o Regimento da Câmara dos Deputados poderia suprir a omissão. 

Diz o regimento da Câmara dos Deputados no parãgrafo 2•, do art. 186: 

'
4N o encaminhamento da votação pode'rão usar da palavra 

quatro oradores, desde que não tenham Qiscutido a proposição, sal
vo na condição de autor, de relator ou líder." 

Veja V. Ex' que hã, então, um dispositivo regimental, na Câmara dos 
Deputados, que poderá suprir a omiSSão etn r-elaÇão ao caso dO Senador Mar
cos Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressistas, diante das 
omissõeS regimentais, a cada momento a Mesa estã sendo .chamada a tomar 
uma decisão frente a interesses contradit:ófios, Essa decisão, por mais ingrata, 

tem que ser tornada. A mesa tem seguido os critérios ontem adotados. Foram 
obedecidos hoje, tentando, inclusive, promover a necesssári8. compensação. 
A mesa considera este assunto encerrã.do para que passemos à votação. (Pal
mas.) 

(O Sr. Secretário procederá à chamada.) 

O SR. HUGO MARDINO- Peço a palavra para colaborar com V. 
Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Para este assunto? 

O SR. HUGO MARDINI- Não, apenas para o bom andamento dos 
nossos trabalhos, pois V. Ex• jã decidiu e nós acatamos, pediria a V. Ex•, em 
que pese o regimento dizer que são dois·, um a favor e outro contra preferen
cialmente; o bom senso manda que se dê oportunidade ao autor da propo
sição de falar. Evidentemente, que é uma tradição, uma praxe usada em todos 
os parlamentos do mundo e o nosso estâ no caso. Embora eu acate a decisão 
de V. Ex• neste momento, deixo um apelo a V. Ex• para que, daqui para fren
te. além de observar o que está no regimento, seja dado a oportunidade ao au
tor do requerimento de fazer a defesa das suas idéias. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- A Presidência agradece a V. 
Ex• 

Em votação. 
(O Sr. Secretário procede à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressistas: por treze 
votos contra sete a favor, o requerimento foi rejeitado. 

O SR. JAIR O MAGALHÃES (Para questão de ordem)- Sr. Presiden
te, amanhã, como sabemos, é quinta~feira1 dia em que ocorrem as votações 
nominais. E essas votações. nominais, no plenário da Câmara ou do Senado 
Federal, sempre ocorrem mais ou menos neste horãrio. Eu pediria a V. Ex• 
que, se tiver de convocar alguma sessão extraordinária! para apreciação de re
querimentos, deixe para fazê-lo na outra semana e não pai-a amanhã. Ou, en
tão, para sexta-feira, porque eu estarei, aqui, também na sexta-feira. Agora, 
não sei quanto aos demais. A conveniêricia do Congresso faz-me levar o apelo 
a V. Ex' de não marcar nenhuma sessão extraordinária para amanhã. Este o 
assunto de que queria tratar. 

O SR. PRESIDENTE (waldir Walter)- Solicito ao Sr. Secretário que 
faça a leitura de dois requerimentos encaminhados à Mesa. 

( Leilura dos Requerimentos.) 

Exm9 Sr. Presidente da Comissão Mista do Projeto de Lei n9 37, de 
1979-CN. 

Tidei de Lima, Deputado, infra-assinado, vem junto à V. Ex• expor o 
que se segue: 

I. A matéria constante do projeto de lei é de vital importância para a 
vida nacional. 

2. Existem dúvidas da ordem jurídica, as quais tem evitado, pelo menos 
aesse campo, que se tenha uma .opinião segura sobre o projeto em apreço. 

~do assim, requeifo que sejam indicados 2 (dois) juristas de renome, um 
pela bancada majoritária e outra pela bancada minoritária, os quais seriam 
ouvidos nesta comissão emitindo os seus pareceres sobre o projeto e dessa 
forma, permitindo um maior esclarecimento jurídico sohre a matéria cons~ 
tante do mesmo. 

Em 24 de outubro de 1979. - Deputado Tidei de Lima. 

Sr. Presidente, 

Requeiro a V. Ex', após ouvido o plenário, que sejam convocados para 
debater a mensagem presidencial pertinente à reformulação partidária os Srs. 
Senador José Sarney e Deputado Ulysses Guimarães, Presidentes, respectiva
mente, da ARENA e do MDB. 

Sala d~s Comissões, 24 de outubro de 1979.- Senador Mauro Benevi
des. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Srs. Congressistas, amanhã, à 
noite, haverá a votação do projeto referente à política salarial pelo Congresso 
NacionaL Portanto, na sexta-feira, ê exatamente o dia em que os Srs. Con
gressistas, em grande número, viajam. A Mesa entende ser da maior conve
niência que se reaJ~e a próxima sessão extraordinária, para exam~. debate e 
votação _desses requerimentos, amanhã, novamente às 16 horas, horário para 
o qual fiêa, então, con"vocada a próxima sessão desta Comissão Mista. 

O SR. JAIR O MAGALHÃES - Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• a 
gentileza de distribuir cópias ou avulsos dos requerimentos para que possa
mos, de hoje para amanhã, estudar melho;r a matéria. 
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nho certeza de que aqui hã uma série de artigos que podem perfeitamente ser 
perfiliados por ambos representantes de bancada nesta Comissão, porque eles 
atendem a uma realidade nacional. Todos sabemos disto; podemos divergir 
quanto à conveniência ou rtão da extinção dos partidos, podemos divergir 
quanto à competência ou não da Casa extinguir, mas eu encerro, deixando o 
apelo, Sr. Presidente, para que façamos este exame, sem perda de tempo, para 
que nós que estudamos esta matéria objetivamente, sem que venhamos ama
nhã a propor- como já fizemos ontem e anteontem- a convocação desta 
ou daquela ilustre personalidade da vida brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Estâ em votação o requeri
mento. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra o nobre Sena
dor Marcos Freire, para encaminhar. 

O SR. TI DEI DE LIMA.- Se-nador, posso falar primeiro? (assentimen
to do orador.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a palavra, então, o nobre 
Deputado Tidt!i de Lima. 

O SR. TlDEl DE LIMA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
O respeito que o Deputado Hugo Mardini tem por mim é recíproco. 

Mas, eu não poderia, apesar do respeito, concordar com as palavras de S. 
Ex•, quando fala que o projeto aqui enviado pelo Governo Federal é um pro
jeto negociâvel. Não entendo o Congresso Nacional como casa de comércio; 
não entendo a representação popular como negociãvd; não se entende como 
negociatas possam ser feitas, junto às aspirações populares, de terem aqui os 
seus lídimos representantes~ Com isto não podemos concordar e é justamente 
baseadas nisto, Sr. Presidente, é que estão as diferenças de postura entre a 
bancada governista e a bancada do Movimento D_emocrático Brasileiro. Não 
podemos entender e, justamente por isso, é que ptõCUramos, através de re
querimentos, não só de nossa autoria, mas também de outros companheiros 
da bancada, trazer a esta Casa, elementos juristas que poderiam esclarecer fa
tos ocultos neste projeto. Poderíamos trazer a esta Casa respeitãveis brasilei
ros que dariam a sua contribuição aqui, não diríamos corno disse o nobre De
putado Hugo Mardini, g~star uma sessão inteirã;- mas esta sessão seria apro
veitada, porque não entendo que esta Comissão seja tão auto-suficiente a 
ponto de desprezar a opinião de juristas- faniosos. E: muito justo que, hoje, re
cebemos um novo elemento na Comissão que é uma- assumidade em ciências 
jurídicas: o nobre Deputado Brabo de Carvalho. S. Ex• vem dar a sua contri
buição. Chega um pouco tarde, mas ainda hã tempo. Mas, nem a presença do 
Deputado Brabo de Carvalho ou de outros aqui, com o conhecimento e o sa
ber das ciências jurídicas, pode desprezar a presença de outros juristas famo
sos. A auto-suficiência demonstrada pelo Governo nos leva até a concluir que 
eles sejam até celibatârios de tão auto-suficiente que são. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o problema do prazo, onde realmente 
se poderia colocar algum empecilho para que se traga, aqui, estes juristas, cer
tamente não reside aí o problema. Não reside aí o problema, porque, seria a
penas de mais um dia e O trabalho do relator nós sabemos que não é um tra
balho estafante. O Relator desse projeto, Sr. Presidente, é apenas um médico 
legista que vem passar um atestado de óbito. Faz, hoje, quatro anos que mor
reu o jornalista Vladimir Herzog e ocorre-me, ag<?ra, que o Senador Aderbal 
Jurema faz, aqui, nesta Comissão e no Congresso o papel do médico legista 
Harry Shibata, quando deu o laudo, onde o jornalista teria sido, ou melhor, o 
jornalista teria se suicidado na prisão. E o que realmente foi provado, poste
riormente, é que o jornalista foi assassinado nos cârçeres da ditadura. E o 
nobre Senador, cujos cabelos brancos representam a experiência adquirida ao 
longo dos anos, neste final de 79, tem, realmente, a dura missão de assinar o 
atestado de óbito, dizendo que os partidos se suicidaram, o que não é verda
de, porque o MDB clama pela sua vida. E é justamente isto que temos que le
var à opinião pública; denunciar que o MDB não quer morrer. Aceita outros 
partidos; sabemos que outros companheiros nossos anseiam poi: outros parti
dos e não seremos nós a segurã-los nesta camisa de força. Mas, não admiti
mos ser assassinados por um regime ditatorial que está, aí, há 15 anos. 

Acredito, Sr. Presidente, que o nosso requeiimento visa, antes de mais 
nada, trazer a esta Comissão, e procuramos ser isen{Os-,-prciCuramos ser apar
tidários em terrnos de ARENA e MDB, tanto é que a nossa proposição é para 
que o Partido do Governo, a ARENA, indique um jurista famoso, um jurista 
de renome ou quem interessar ao Partido do Governo. Mas, o MDB seres
serva também o direito de trazer a esta Comissão, porque não a entende auto-

suficiente juridicamente, um jurista de renome, um jurista que realmente pos
sa dar conhecimentos a esta Comissão. das verdadeiras intenções do Governo 
neste Projeto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressistas, a Mesa en
tende que os Srs. Senadores e Deputados estão falando para o Brasil. Daí, 
porque, solicita o mãximo silêncio do Plenário, durante os pronunciamentos 
dos srs. integrantes desta Comissão. 

Com a palavra o nobre Senador Marcos Freire, para encaminhar o re
querimento. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
O mérito do requerimento, ora em apreciação, jâ foi exuberantemente 

defendido pelo nobre Deputado Tidei de Lima, que mostrou a justificativa de 
sua iniciativa. No entanto, gostaríamos, neste encaminhamento, de registrar 
a nossa estranheza de que integrantes do Partido governistas queiram acres
cer, às limitações que nos têm sido impostas, a tentativa de mais um cercea~ 
menta, quando, pela palavra do Deputado Siqueira Campos, solicita à Mesa 
que não permita mais a formulação de requerimentos como os ora em análi
se, É inacreditável que S. Ex• queira que o Sr. Presidente descumpra o regi
mento, não marcando sessão para o exame daqueles que, porventura, sejam 
apresentados. E mais, que S, Ex• considere in limine os requerimentos como 
inviáveis e despropositados. Ora, até o presente instante, foram apreciados 
três requerimentos da Oposição. e desses três, dois foram rejeitados e um a
ceito. Conseqüentemente, cai por terra a sua alegação: .. t. uma concessão, Sr. 
Presidente- esclarece o Deputado Síqueíra Campos- trazer a esta Comis
são o Sr. Minístro da Justiça". Não sei se a concessão da ARENA é à Banca
da da Oposição ou se é ao titular do Ministério da Justiça. 

Por sua vez, o Deputado Hugo Mardini diz que essas pessoas convidadas 
nenhuma contribuição têm a dar. Já não entendo mais, o voto de S. Ex', 
quando concordou no convite a ser feito ao Sr. Ministro da Justiça. Julga S. 
Ex• que os requerimentos, convidando personalidades, são virtualmente inó
cuos, desde que essas pessoas, nenhuma contribuição teriam a dar. 

Ora, Sr. Presidente, essas afirmações de ilustres representantes da ARE
NA se contrapõem, não só ao comportamento desta bancada, quando do e
xame do primeiro requerimento da Oposição, como atê mesmo, em relação a 
um dos requerimentos que será examinado nesta tarde. A própria posição, 
ontem, do Líder, do Senador Aloysio Chaves, que declarou que não via como 
3."bailcida da ARENA se recusava a ter aqui, como convidado, o seu próprio 
Presidente, o Senador José Sarney. Não sei se hã uma nova orientação, em 
face dos pronunciamentos anteriores, e, quem sabe, coincidentemente o Sena
dor Aloysio chaves não comparece esta tarde, a esta Comissão, depois de seu 
pronunciamento pela televisão, ontem à tarde. 

Tudo isso comprova, Sr. Presidente, que o MDB não quer tumultuar na
da, conforme foi alegado aqui, pelo Deputado Siqueira Campos. Quem quer 
tumultuar e quem está tumultuando a vida política deste País é o Senhor Pre
sidente da Rep6blica, quando envia um projeto atentatório ao regime repre
sentativo, quando apresenta um projeto, que, não apenas destrói as atuais or
ganizações partidãrias existentes, mas, procura exatamente mostrar que essa 
sua proposição é negociável em todos os seus aspectos. Não, entretanto, no 
que diz respeito à extinção- dos partidos. O que o Executivo quer nãõ é dotar 
o País de um pluripartidarismo pleno; o que ele quer é se ver livre das atuais 
organizações partidãrias. Uma, porque lhe pesa nos ombros, a outra, porque 
lhe incomoda nos seus propósitos continuístas. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - V. Ex• tem um minuto. 

O SR. MARCOS FREIRE- Pois não, Sr. Presidente, concluirei, la
mentando que a ARENA, representada pelos parlamentares que aqui fala
ram, queira estabelecer mais cerceamentos do que os já existentes e mostrar 
que o MDB continuará apresentando os requerimentos, tantas vezes, quantas 
julguem válidas as proposições que defendem, 

Portanto, Sr. Presidente, a bancada do Senado aqui representada votará 
favoravelmente a esse requerimento, que seria uma oportuilidade de oferecer 
os subsídios que, por certo, os estudiosoS do Direito teriam a oferecer. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- .Em votação o requerimento. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Sr. Presidente, peço a palavra como re
lator. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) -Concedo a palavra ao nobre 
Relator. 
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O SR. RELATOR (Aderbal Jurema)- Ouvi as ponderações da ARE
NA e do MDB. Acho coerente, com o meu pronunciamento de Relator, 
quando o eminente Senador Humberto Lucena requereu a esta Comissão, 
nominalmente, o comparecimento de várias personalidades do mundo jurídi~ 
co brasileiro, coerentemente, como Relator, pronuncio~me contrário ao re~ 
querimento. 

O SR. JUTHA Y MAGALHÃES- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra ao nobre 
Senadvr Jutahy .Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Em poucas palavras, Sr. Presidente, 
quero, apenas, demonstrar, como a Oposição, muitas vezes, distorce o pensa
mento daqueles que aqui debatem. 

Em primeiro lugar, tive a oportunidade de escutar o Deputado Hugo 
Mardini dar aqui a sua opinião e manifestar o desejo de que Oposição e Go
verno procurassem entendimento sobre a matéria que está em debate. No en
tanto, quando responderam a S. Ex•, chegaram a empregar o termo: negocia
ta, como se S. Ex• tivesse proposto que aqui fizéssemos alguma negociata a 
respeito do projeto em pauta. 

Mas, na realidade, o que temos condições e qualquer Casa e qualquer 
Parlamento deve fazer é buscar entendimento entre Governo e Minoria, entre 
Maioria e Minoria, a feSJ)eilo de qualquer projeto que esteja em tramitação 
nesta Casa. 

Também não escutei aqui ninguém da Maioria faier tal deClaração de que 
discussão, porque não queríamos ouvir oS Srs. juristas por nos considerarmos 
auto-suficientes. 

Também não escutei aqui ninguém da Mio ria fazer tal declaração de que 
não precisaríamos ouvir qualquer jurista por sermos auto-suficientes; apenas 
é uma questão de sistemática a ser discutida, porque, enquanto alguns consi
deram necessário que eles venham para a Comissão, outros julgam suficiente 
que qualquer Partido, no momento que assim o desejar, busque opinião dos 
mais eminentes juristas brasileiros a respeito da matéria que está em discus
são. 

Esta é a diferenciaÇão da sistemática qlie podemos aqui apresentar neste 
instante. 

Como também falaram que estaríamos aqui, praticamente, cometendo 
um homicídio contra o MDB, falouwse, inclusive, de que o Sr. Relator seria 
uma espécie de médico legista. Mas eu lembraria aqui, apenas, que nós da Aw 
RENA fomos, também, durante certo tempo, quase que defensores da exisw 
tência e da permanência do MDB, quando muitos dos seus adeptos buscavam 
suicídio partidário, pedindo a sua própria extinção, e defendíamos a perma
nência do MDB nas lutas políticas. 

Agora, é preciso também que os Srs. Emedebistas compreendam que 
muitos arenistas que aqui estão, ou todos os arenistas que aqui estão também 
têm suas convicções, podendo discordar de opiniões dos membros da Mino
ria, mas também temos as nossas próprias opiniões e, se aqui defendemos o 
art. 29, é porque assim consideramos que seja justo, e eu, pessoalmente, posso 
dizer, que não é de hoje que defendo o pluripartidarismo, com a extinção dos 
atuais partidos. Durante vã rias vezes já me manifeStei publicamente, nos úl
timos 4 ou 5 anos, a respeito desse assunto, pedindo esta solução. Podem con
siderar como uma opinião errada, mas não podem considerar que estejam 
aqui apenas por uma questão de casuísmo defendendo uma opinião nova. 

Por isso, Sr. Presidente, é que eu queria usar do direito da palavra, para 
pedir, mais uma vez, em nome do meu Partido, em nome dos meus compaw 
nheiros, que Oposição e Govetn.i:J; ·a est~ hora, busquem um entendimento 
possível para aperfeiçoarmos o projeto que foi enviado pelo Executivo. 

O SR. HUGO MARDINI - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. HUGO MARDINI- Sr. Presidente, a questão de ordem é para 
pedir a V. Ex• que esclareça à Comissão se Os membros, Senadores e Depu
tados, desta Comissão Mista poderão exercitar o direito do voto, sem a assis
tência dos juristas proposta pelo MDB, por exemplo, para votar, primeiro: 
art. 29 do Projeto em pauta: "os fundadores do Partido número inferior a 101 
elegerão uma ConiiSSãODiretora Nacional Provisória. 

§ 29 A Comissão Diretora Nacional" e assim por diante. 
Então, Sr. Presidente, pergunto a V. Ex• se os membros desta Comissão, 

tenho o direito de pedir ao Presidente que esclareça, se os Srs. Membros desta 
Comissão, Senadores e Deputados, podem exercitar o direito do voto, para 
votar aquilo que está no projeto, sem a prévia audiência de juristas, conside
rando que não verifiquei, nada, absolutamente nada, de polêmico, mesmo 

porque: Sr. Presidente, os membros desta Comissão não examinaram ainda, 
nesta Comissão, sequer o art. 19 do Projeto. 

O SR. MARCOS FREIRE - Peço a palavra por uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Concedo a palavra ao Sr. 
Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, acho que é útil que V. Ex• 
responda ao Deputado Hugo Mardíni. Evidentemente, S. Ex• estã confuso S. 
Ex.', para votar um requerimento, convidando um jurista, pede esses elemen
tos para votar melhor. S. Ex• quer saber se pode votar. 

O SR. HUGO MARDINI - Para esclarecer o MDB. 

O SR. MARCOS FREIRE- S. Ex• quer saber se pode votar, sem a as
sistência dos juristas. Isso nos leva a concluir que S. Ex• está convencido de 
que, para votar este projeto de lei, precisa da assistência do Sr. Ministro da 
Justiça, que S. Ex• concordou ... 

O SR. HUGO MARDINI - Quem estâ pedindo é o MDB. 

O SR. MARCOS FREIRE - Portanto, é lamentâvel... 

O SR. HUGO MARDINI - A proposta é do MDB não é minha. 

O SR. MARCOS FREIRE- ... que o Deputado Hugo Mardini invo-
que a tutela ministerial para poder votar. 

O SR. HUGO MARDINI- Quem pediu o Ministro foi a Oposição. A 
Oposição pediu a vinda do MinistrO da Justiça. A proposta é da Oposição, 
não é do Governo. O Governo não propõe, Sr. Presidente. A Oposição é que 
propôs a vinda do Ministro da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressistas, a Mesa vai 
continuar acreditando que, quando alguém faz uso da palavra, possa contar 
com a atenção dos seus nobres pares. 

A palavra está assegurada ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Portanto, Sr. Presidente, é lamentâvel que 
um Deputado Federal, com a experiência do Deputado Hugo Mardini, que 
veio do Rio Grande do Sul, 12 anos de mandatos, Líder da ARENA, que S. 
Ex•, para concordar ou não com este requerimento do MDB, precise de escla~ 
recimento, e para votar precisa ... 

O SR. HUGO MARDINI - Nilo foi a ARENA que propôs. 

O SR. MARCOS FREIRE- V. Ex• obedece ou não obedece o Regi
mento? 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Nobre Deputado, por gentile
za, nobre Deputado. 

O SR. MARCOS FREIRE- Ouvimos S. Ex•, em silêncio, e, por isso 
mesmo, S. Ex• quer o esclarecimento da Mesa, se precisa da assistência dos 
Juristas para poder votar este projeto. Não há outra conclusão. S. Ex•, se 
concordou no convite ao Ministro da Justiça, é porque não se sente capacita
do para votar o projeto, sem a presença do Ministro da Justiça. S. Ex•, por
tanto, aceitou a vinda do Ministro da Justiça. S. Ex• se sente amparado pelo 
Sr. Ministro da Justiça, mas, dispensa a presença dos Juristas. Portanto, a 
Mesa deve dizer que S. Ex• poderia ter votado contra a vinda do Ministro da 
Justiça. Era dispensável para S. Ex• votar. 

O SR. HUGO MARDINI - Estã distorcendo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Nobre Deputado Mardini, 
por gentileza ... 

O SR. MARCOS FREIRE- Ele ni!o precisa votar a favor, a vinda de 
qualquer personalidade, porque um Deputado, um Parlamentar, Deputado 
Mardini, é sober'!no no seu voto, não precisa nem de juristas, nem precisa do 
Ministro da Justiça. 

O SR. HUGO MARDINI -V. Ex• pediu a vinda do Sr. Luiz Carlos 
Prestes, aqui. 

O SR. MARCOS FREIRE - V. Ex• pode dispensar todos eles. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- O nobreDeputado Mardini, 
por gentileza. 

O SR. HUGO MARDINI- Então, tem que se falar sometl.te com a ow 
pinião de Prestes; se o raciocínio é este!... 



Maio de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira l5 1665 

O SR. MARCOS FREIRE - Nós, que somos democratas, não teme
mos o depoimento de quem quer que seja. 

O SR. HUGO MARDJNI - Nem eu. 

O SR. MARCOS FREIRE - Somos independentes, não precisamos 
nem de elementos de contra nem a favor. Precisamos para subsídio, mas, não 
para decisão. Não para votação. Explique, Sr. Presidente, o Deputado Mar
dini pode votar como quiser, com ou sem o Ministro da Justiça. S. Ex• deve 
ser um homem independente, não precisa de tutela de quem quer que seja. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressitas, a Presidên· 
cia formula mais um apelo. Para discussões, anti-regirnentais, Se foi" neces
sário, a Mesa suspende a sessão para que elas se processem. Do contrário, 
não poderemos continuar com os trabalhos. 

Foi formulada uma questão de ordem e a Mesa foi contestada. Cabe à 
Presidência decidir. Não hã questão regimental em jogo. A questão de ordem 
é insubsistente, conseqUentemente não hã decisão a tomar. 

Em votação o requerimento. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.) 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Srs. Congressistas, por ll vo
tos a 6, foi rejeitado o requerimento de autoria do nobre Deputado Tidei de 
Lima. 

Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura, mais uma vez, do requeri-
mento do nobre Senador Mauro Benevides. 

(PROCEDE-SE À LEITURA DO REQUERIMENTO.) 

Sr. Presidente, 

Requeiro a V. Ex•, ap6s ouvido o plenârio, queS:ejam convocados para 
debates a mensagem presidencial pertinente à reformulação partidária os Srs. 
Senador José Sarney e Deputado Ulysses Guimarães, Presidentes, respectiva
mente, da ARENA e do MDB. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979.- Senador Mauro Benevi
des. 

O SR. !'RESIDENTE (Waldir Walter) - Para encaminhar o requeri
mento, concedo a palavra ao Deputado Viera Lima. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Como auior, Sr. Presidente, tenho 
prioridade no encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Retifico: com a palavra o 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
São indiscutivelmente claros, límpidos, merídfaiios, e definidos, os obje

tivos do requerimento de minha autoria, para convocação dos ilustres Presi
dentes da Aliança Renovadora Nacional, e do Movimento Democrático Bra
sileiro, para se manifestarem, nesta Comissão, em torno do Projeto de Refor
ma 1'artlãâr1ã, env1ãâõ -a:o -congresso pelo Senhor Presidente da República. 

Não fará o debate agora suscitado, eu até que me dispensaria de tecer 
qualquer tipo de consideraçilo, para justificar ã aPi-eSeriúiÇãú deste requeri
mento e defendê-lo perante os Srs. Deputados e Senadores. 

Ora, Sr. Presidente, não é possível cercear até mesmo o Presidente de 
Partido, no caso õ Deputado Ulysses Guimarães e o Senador José Sarney, o 
direito de defenderem, eles próprios, as suas respectivas agremiações, diante 
desta Mensagem Presidencial, que tem por escopo extingüir a ARENA e o 
Movimento Democrático Brasileiro. 

Acredito que são eles partes legítimas neste processo e não se pode impe
dir que os mesmos defendam a existência destas duas agremiações. Somente 
este argumento seria bastante para justificar o acolhimento deste requerimen
to, sem qualquer voto discrepante por parte dos integrantes da Comissão 
Mista. 

Estou, portanto, absolutamente certo e tranqUilo de que não ocorrerá, 
como se verificou hâ poucos instantes, nenhum voto negativo, para a apro
vação deste requerimento, que vai possibilitar a vinda a esta Comissão de 
dois eminentes homens públicos, o Deputado Ulysses Guimarães e o Senador 
José Sarney, Presidentes, respectivamente, do MDB e da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Com a paíavra o nobre Depu
tado Afrísio Vieira Lima. 

O SR. VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
impressionou-me profundamente a exposição feita pelõ -riobre Senador Mau
ro Benevídes. 

Exatamente quando S. Ex• diz que não é licito a esta Comissão, impedir, 
embargar que os Presidentes de Partidos defendam as suas agremiações é que 
reside o motivo fundamental das minhas palavras. 

Explico porquê, Sr. Presidente. O requerimento do nobre Senador Mau
ro Benevides diz o seguinte: ... convoca, para debater a Mensagem Presiden
cial sobre o Projeto de Lei da Reformulação Partidária, os Presidentes dos 
Partidos. 

O Regimento Comum diz que, em casos omissos, cabe à Comissão 
socorrer-se, inicialmente, do Regimento do Senado Federal. Se esse não nor
matizar a matéria, cabe à Comissão socorrer-se ou invocar o Regimento da 
Câmara dos Deputados. Todavia, ficaremos no Regimento do Senado, que 
precede a matéria no seu artigo 130, quando reza: 

.. E facultado a quãlquer Senador assistir às reuniões das comis
sões, discutir o assunto em debate, peio prãzo por elas pré-fixados, e 
enviar-lhes, por escrito, informações ou esclarecimentos." 

Parágrafo único: 
'"Ás informações ou esclarecimentos apresentados serão im

pressos com os pareceres, se o autor o requerer e a comissão o defe
rir." 

Ora, Sr. President_e, o MDB, que tem tanto se batido contra o cercea
mento, erltendendo qlle esta Comissão deve ser liberal, aqui vai ocorrer num 
grave, nutn terrível cerceamento. Porque vai situar, vai obrigar, vai coagir os 
Presidentes dos partidos a falarem apenas sobre a Mensagem Presidencial, na 
conformidade com o requerimento do ilustre Senador. 

O que pretendemos, porémt é õ contrário, é dar plena e total liberdade 
aos Presidentes dos partidos, e é o que permite o Regimento. S. Ex•s, não de
verão comparecer a uma reunião, de conformidade com o Regimento, 
S. Ex'-s, poderão, é urna faculdade que a eles compete, que a eles cabe, compa
recer a todas as reuniões para discutir a Mensagem Presidencial, para discutir 
as emendas, para discutir ó relatório. Como o nohi"e Senador pretende, vai e
xigir, Vãi restringir a atividade dos ilustres Presidentes dos respectivos parti
dos. 

ConseqUentemente, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, em conformidade 
com o Reg_imento, a Aliança Renovadora Nacionaí, na sua Bancada na Câ~ 
mara Federal, não pode concordar com o requerimento do nobre e ilustre Se
nador. Defendemos a tese, já agora em conformidade com o MDB, de plena 
liberdade, da amplitude dos debates, e amplitude de debates só pode ser feita, 
permítindo, na conformidade do Regimento, o comparecimento dos Presi
dentes dos partidos, quando S. Ex•s, aqui vierem e quando eles entenderem 
que assim devem fazer. É um direito, é uma faculdade. E mais grave do que 
tudo, Sr. Presidente, é que cr requerimento do ilustre Senador é anti-. 
regimental, porque ele exige uma convocação. A Comissão jamais pode con
vocar. A Comissão pode convidar. Por esse motivo que acrescento agora. 
Esta Comissão não pode, em hipótese alguma, aprovar o requerimento do Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Concedo a palavra, para enca
minhar_o r~queril'!_1ento,_ao no_~re_ Deputado_ Fe~nando _Lyra. 

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: Sei 
que a verdade é muito dura e confesso que alguns companheiros da ARENA, 
.que estavam aqui presentes ontem, ficaram realmente chocados com o que eu 
disse aqui. Foi o extravasamento de alguém que sofre, durante muito tempo, 
mas eu não queria repetir o que disse aqui, ontem à noite, e o fiz no fim da 
reunião, exatamente, para depois não pensarem que eu estava querendo 
publicidade, porque naquela altura a imprensa já estava fora. 

Mas, hoje, tenho que dizer que a recusa ao convite feito ao nobre Sena
dor José Sarney é exatamente para evitar uma resposta àquela pergunta que 
tenho sempre feito, desde abril, ao Líder da ARENA na Câmara, fiz aqui ao 
Senador Aloysio Chaves, e eu gõstaria de fazer aqui ao Presidente José Sar
ney: se S. Ex'- é a _favor ou contra a extinção do partido que dirige. 

Eu me lembro bem que, quando foi indicado para a Presidência da ARE
NA, S. Ex• fez um pronunciamento, saiu na televisão, no 199 andar do Banco 
do Brasil, naquela época escritório do então candidato General Figueiredo, 
quando S. Ex• dizia que iria modernizar o partido. A partir daquela data, a 
ARENA seria um outro partido; seria um partido voltado para as bases, para 
as questões sociais, enfim, iria dar nova roupagem à ARENA, defendendo 
princípios novos. E hoje, não sei com que roupa, o Senador José Sarney viria 
aqui para dizer que é a favor da extinção da ARENA. Não vou entrar no 
mérito do requerimento do Senador Mauro Benevides, porque é de uma cris
talina, não tem adjetivo para definir, a necessidade da presença aqui dos Srs. 
Presidentes dos partidos que estão em vias de extinção, por força de um pro
jeto arbitrário, que vem deformar inclusive todo o espírito republicano do 
País. Inclusive, ontem, o Senador Aloysio Chaves, pela televisão- vi ontem 
à noite- concordava com a presença do Senador José Sarney e do Presiden
te Ulisses Guimarães. 
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O SR. VIEIRA LIMA- O Deputado Ulisses Guimarães já esteve aqui 

duas vezes. 

O SR. FERNANDO L YRA - Pois bem. O que eu gostaria de dizer é 
que defender o requerimento do nobre Senador Mauro Benevides é desneces
sário, pOrque é absolutamente natural, lógico, claro que aqui estejam, para 
dar o seu depoimento, as figuras dos Presidentes da ARENA e do MDB. 

O aue eu queria dizer, ao fiilal deste meu encaminhamento, Sr. Presiden
te! é .que tenho ouvido muitos companheiros da ARENA, na Cârilara dos 
Deputados. De ontem à noite para cá, conversei corri mãiS de uma dezena de 
Deputados da ARENA e, em contato com outros companheiros, fizemos a 
primeira análise profunda sobre o projeto. A esta Comissão só cabia hoje um 
requerimento que não faço, porque eu seria derrotado por II a 6. Mas eu só 
queria, depois que a ARENA irá rejeitar o requerimento do nobre Senador 
Mauro Benevides, era fazer um apelo ao Ministro da Justiça, e ao Presidente 
da República, pelo que eu ouvi ontem e hoje da ARENA- Não do MDB
que retire o projeto erti discussão. 

Não estou oferidendo a ARENA, pelo amor de Deus, mas, apenas, fa
lando em tese e fazendo um apelo ao Ministro da Justiça e ao Presidente da 
República para que retirem este projeto, porque isto é uma monstruosidade. 
Não há aperfeiçoamento algum que consiga fazer dele um projeto de refor
mulação partidária sério. Este apelo que faço não é à Comissão, é ao Senhor 
Presidente da República e ao Sr. Ministro da Justiça, para que retirem o prow 
jeto em pauta, em discussão do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Peço a V. Ex• que termine o 
seu discurso, porque o seu tempo já esgotou. 

O SR. FERNANDO L YRA- Vou terminar, Sr. Presidente se os com
panheiros da ARENA, presentes, se debruçarem na anâlise do projeto, vão 
verificar que eSte projeto é monstruoso; é um projeto que nã9 indica nenhu~ 
ma daquelas intenções que vêm na apresentação do projeto. A apresentação 
do projeto não tem nada a ver, nada a ver, com o projeto, a partir do art. 2~' 
da extinção dos atuais partidos. 

Então, Sr. Presidente, termino o encaminhamento, sabendo que vai ser 
derrotado, porque, inclusive, a ausência aqui do Senador Aloysio Chaves, 
que, ontem, anunciou antecipadamente o seu voto, de acordo com o requeri
mento do Senador:__Mauro Benevides, já pronuriCiã. o voto da ARENA. 

Eu gostaria de terminar, dizendo que, pelo menos, já que não é possível a 
nós outros, deveríamos convocar ou convidarmos juristas eminentes e es-tu
dLosos para darem as suas contribuições ao esclarecimento dessa monstruosi
dade. Porque o que os juristas viiiam fazer aqui era exatamente isso: esclare
cer essa monstruosidade. E, se V. Ex•s, da ARENA, que estão aqui, se 
debruçarem sobre o projeto e verificarem as suas anomalias, chegarão à con~ 
clusão de que o melhor requerimento a ser feito; hoje, nesta Comissão, seria 
um apelo ao Sr. Ministro da Justiça e a Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, no sentido de retirar esta anomalia que é o Projeto da Refor~ 
mutação Partidária. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Peço a V. Ex• que conclua. 

O SR. FERNANDO L YRA - Vou terminar, Sr. Presidente. Nenhum 
companheiro aqui da ARENA, com todo o respeito, nenhum companheiro 
da ARENA aqui é capaz de me contraditar, não por conhecimento meu, ape
nas porque li o projeto todo. Isto é uma anomalia, é uma monstruosidade, 

isto é um tipo de projeto que não serve a ninguém, a ninguém, e, muito me
nos, ao País que anseia por um regirrie democrático representativo. 

Então, Sr. Presidente, concluindo, eu gostaria, primeiro, de fazer esse a
pelo aos companheiros da ARENA, principalmente ao Deputado Hugo Mar
dini, que está tão ansioso sobre a revelação do projeto, que S. Ex• lesse o pro
jeto e ver a monstruosidade que ele é. E outra coisa: eu faria um apelo aos 
companheiros da ARENA que, pelo menos, tragam o Senador José Sarney, 
para que S. Ex'- diga qual foi ã participação efetiva de S. Ex• na elaboração 
desta coisa; o que foi que S. Ex• fez para esta coisa- não é uma convocação; 
é um convite -, posso colocar S. Ex• para um debate, sem um convite ou 
uma convocação. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo para nós ouvirmos, 
aqui, o que foi que o Presidente da ARENA fez em favor de seu Partido, o 
que foi que o Presidente da ARENA fez para essa monstruosidade. Não ... 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Peço a V. Ex• que conclua as 
suas considerações. 

O SR. FERNANDO L YRA- Vou terminar, Sr. Presidente, eu queria 
fazer um apelo final, para que a ARENA, pelo menos, isso, já que não pode
mos ouvir o chefão, vamos ouvir o subordinado- o chefão é o General Gol~ 
bery. Já que foi rejeitado o meu requeriffiento da vinda aqui do chefâo, do 
verdadeiro inspirador desse projeto, dessa monstruosidade, vamos trazer o 
Ministro Petrônio Portel_la _e o Senador José Sarney,juritamente com o De:pu
tado Ulysses Guimarães, pois S. Ex's trariam contribuições elucidadoras 
para esclarecer esse crime e essa monstruosidade que é este projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Em votação o requerimento. 
Solicito ao Sr. Secretário que tome os votos dos Srs. Integrantes da Co~ 

missão. 
(O Sr. Secretário procede à tomada dos votos.) 

SENADORES: 

Tarso Dutra -; Aloysio Chaves -; Aderbal Jurema - Não; José Uns 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter) - Atenção Srs. Congressistas 
para o processo de votação que está em pleno andamento. 

O SR. SECRETÃRIO DA COMISSÃO-

Bernardino Viana- Não; Jutahy Magalhães- Não; Jorge Kalume
Não; Pedro Simon -; Humberto Lucena-; Marcos Freire- Sim; Mauro 
Benevides - Sim. 

DEPUTADOS: 

Afrísio Vieira Lima -; Brabo de Carvalho - Não; Hugo Mardini -
Não; Jairo Magalhães - Não; Ricardo Fiuza - Não; Siqueira Campos -
Não; Fernando Lyra -; João Menezes - Sim; José Costa-; Tidei de Lima 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Waldir Walter)- Rejeitado o requerimento por 
II votos a 6. A Mesa informa que, havendo necessidade da convocação de 
nova reuilião extraordinária, essa convocação serâ encaminhada aos Srs. In
tegrantes da Comissão. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às I 7 horas e 30 minutos.} 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Colmon 1. José Lins 
2. Torso Dutro 2. Arnon de Mell9 
3. Jutohy Magalhães 3. Jorge Kolume 
4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedrossion 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montara 

Assistente: Sârgio da Fonseca Braga - Ramal 307 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ão II) Maio de 1980 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 

3. Joison Barreto 3. Itamar Franco 3. Leite Choves 
4. José Richa 

AssiStente: Leilo leivos Ferro Co&ta - Ramal 497 5. Amoral Peixoto 
Reuniões: Quintas·feira&, às 11:00 horas 6. Toncredo Neves 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - {CME} 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Arnon de Mello 
Vice·Presidente' Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo ll -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Více-Presidenfe: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto JUnior 1. Saldanha Oer:r;i 
2. Almir Pinto 2. JOrge Kolume 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 3. Alberto Silva 
4. José Guiomard 

3. Benedito Canelas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li _ Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Sontillo 

2. Roberto Saturnino 

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Lima 
Vice-Presidente: Tor!Credo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomonto JUnior 
4. Affonso Camorg6 
5. Vicente VUolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha Umci 
2. T ancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevldes 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jeué Freire 
4, José Sarney 
S. Miltoo_C.obrol 
6. José GuiOinord 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 

· 3. Lózaro Barboza 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horâs 
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. Lenoir Vergas 1. Jutohy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moocyr Oalla 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de lo Rocque 
6. Aloysio Choves 

Assistente, Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B"- Solo ao lado do Gab. do Sra. Senadora 

1 . Gilvan Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3. Joison Barreto 

1, Jose Rlcho 
2. Adalberto Seno 

Eunice Michiles- Ramal 484 Assistente: Lêda Ferreira do Rqcha- Ramal 312 
Reuniões: Quin'tos-fe"kos, às ld:30 horas 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Titulares 

1, Tarso Outro 
2 . .Saldanha Cerzi 
3. Mendes Conole 

1 . Dirceu Cardoso 
2. Adalberto .Seno 

Suplentes 

1. João Colmon 
2. Murilo Badoró 
3. José Sorney 

1, Hugo Ramos 

Assistente, Mario Therezo Magalhães Motto -Ramal 134 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais' 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horm 1. Mauro Benevides 1. Cunho Uma 
Local: Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Mario 2. Joison Barreto 

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outro 
1?-Vice·Presidente: Saldanha Oerzi 
29-Vice-Presidente: Lomonto JUnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mende5 Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vargos 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedr~ssion 
3. Henrique de La Rocuque, 
4. José Guiomord 
S. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - Ramal 675 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-Presidenfe: Humberto Lu.,.ena 

Titulares Supl,entes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comorgo 
2. Henrique d.e Lo Rócquo 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal JOrema 
4. Alberto Silvo 
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1 . Evandro Carreiro 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Lei lo Leivas Ferro· Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo II -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vico-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Soção II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P&rto 
2. Vicente Vvolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Comargo 

1. Evandro Cdrreira 1. Leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Qulrrcia 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11-

Ramais621 e716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Quinta-feira 15 1~69 

B) SERVIÇO OE COM\SSOE$ MISTAS. ESPECIAIS 

E OE INQU~RITO 

Comissões Temporários 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Proietos do Congresso Nacio
nal 
2) Comissões Temporárias poro Aprecioçào de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquérito,e 
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum} 

Assistentes de Comissões: Haroldo. Pereira Fernandes- Ra
mal 67.4; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal598; Mauro Lopes 
de Sei - Ramal 310- Helena lsnard Accouhy Serres dos 
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal 
31.4; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA CF. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30. 

GUILHERME CS.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA CA.R. 
Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SERGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 CS.N. Ramais- 621 e 716 CARLOS 10,00 
RUY BARBOSA CD.F. 
Ramais-621 e716 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

CC.J. Ramal-62.3 DANIEL 
RUY BARBOSA 

10,30 c.s. 
Ramais-621e716 L~ DA 10,00 

RUY BARBOSA 
CA. Ramais-621 e716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00. CL.S. LEI LA 
ANEXO "B" 

Ramal-623 

10,30 CE. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C. R. E. Ramais- 621 e 716 

n,oo 
CM. E. 

ANEXO"B" CARLOS 
Ramal- 484 
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Seção 11 

ANO XXXV- N• 048 SEXTA"FEIRA, 16 DEMA10 DE 1980 BRASfLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL·--------, 
(*)Faço saber que o C6ngresso·Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, I• Vice

Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.716, de 22 de novembro de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da 
Lei n• 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n• 1.618, 
de 3 de março de 1978". 

Artigo único. E: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.716, de 22 de novembro de 1979, que "dá nova redação a dispositi
vos da Lei n• 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto-lei n• 1.618, de 3 de 
março de 1978". 

Senado Federal, 6 de maio de 1980.- Senador Nilo Coelho. I• Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

--(.-)-R-epublicado por haver saído com incorreÇões no DCN (Seção II), de 7-5-80 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.722, de 3 de dezembro de 1979, que "altera a forma de utilização de estí
mulos fiscais às exportações de manufaturados, e dá outras providências". 

Artigo único. E: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.722, de 3 de dezembro de 1979, que "altera a forma de utilização de 
estímulos fiscais às exportações de manufaturados, e dá outras providências". 

Senado Federal, 15 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 35, de 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.728, de 12 de dezembro de 1979, que "altera os limites do benefício fiscal instituí
do pelo Decreto-lei n• 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.728, de 12 de dezembro de 1979, que "altera os limites do benefício 
fiscal instituído pelo Decreto-lei n• 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal; 15 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !C?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.727, de 10 de dezembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo 11 do 
Decreto-lei n• 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. t aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.727, de lO de dezembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo 11 
do Decreto-lei n• 1.360, de 22 de novembro de 1974, e dâ outras providências". 

Senado Federal, 15 de maio de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 63• SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Mensagem n• 49/80 (n• 87(80, na origem), do Senhor Presiaente 

da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Manaus (AM) a elevar em Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, 
quinhentos e noventa e nove mil cruzeiros}, o montantes de sua dívida 
consolidada interna. 

-Mensagem n• 56/80 (n• 100/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Cabo (PE) a elevar em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqUen
ta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzei
ros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

-Mensagem n• 73(80 (n• 133(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 193.625.068,80 (cento e no
venta e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros 
e oitenta centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

1.2.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 96/80, de autoria do Sr. Senador Ju
tahy Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores nos ór
gãos de direção e fiscalização das entidades que menciona. 

- Projeto ~de Lei do Senado n• 91(80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre aposentadoria especial para os motoristas 
profissionais. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVALBAPTISTA- Recuperação e defesa do pa
trimõnió histórico cultural de São Cristóvão-SE. 

SENADOR JORGE KALUME - Produção pesqueira nacional. 
Inclusão do Município de Cruzeiros do Sul-AC, em programa da 
SUDEPE. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Sugestões de S. Ex• com vista 
a elaboração de plano governamental de assistência aos flagelados da seca 
no Nordeste. 

SENADOR DINAR TE MARJZ- Apoiamento ao Movimento Li
vre Estudantil, surgido na comunidade universitária· de Recife. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 98/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que institui a estabilidade provisória da gestante, do tra
balhador acidentado e do menor no ano de seu alistamento militar. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N'ils 149 a 151(80, de dispensa de interstício· e- prévia distribuição 
de avulsos para os projetas de Resolução n,.s 27, 28 e 29/80, que autori
zam as Prefeituras Municipais de Manaus (AM), Cabo (PE) e Fortaleza 
(CE), elevarem o montante de suas dívidas consolidadas, a fim de que fi
gurem na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovados. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- RequerimeritOü,. 130/80, de autoria do Sr. Senador Humberto Luce
na, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento In
terno, para o Projeto de Lei do Senado n9 2/80, de sua autoria, que dispõe 
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações de ensino supe
rior. Rejeitado, após usar da palavra o Sr. Pedro Simon. 

-Requerimento n• 125/80, de autcria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado 
n9 188/78, do Senador Orestes Quércia, que acresce.nta e modifiCa a re
dação de dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966; e n9 319, 
de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao empregado utilizar a 
conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 
8• da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -Lei n' 5.1 07(66. 
Aprovado. 

- Requerimento n• 144/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros
sard, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 10/80, que .. revigora o parã
grafo único do art. 33 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971", de autoria 
do Senador Orestes Quércia. Rejeitado. Ao Arquivo .. 

- Projeto de Lei do Senado n• 229/79-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Franco Montoro, que institui o auxílio-doença em favor do 
trabalhador rural, e dá outras providências. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça, nos termos do Requerimento n9 152(80. 

- Projeto de Lei do Senado n• 214(79, da Comissão Diretora, que 
cria e transforma cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, e dã 
outras providências. Aprovado,. em segundo turno. À Câmara dos Depu-
tados. . 

- Projeto de Lei do Senado n9 209/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, alterando a Lei n9 1.060, deSde fevereiro de 1950, que 
"estabelece normas para a concessão de .urgência judiciária aos necessita
dos". Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 221/77, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que dispõe sobre a fisCalização das entidades paraestatais 
vinculadas à União pelo Congresso Nacionàl, e dá outras providências. 
Votação adiada para reexame da Comissão de Constituição e Justiça, nos 
termos do Requerimento n9 153/80, após usarem da palavra os Srs. Mau
ro Benevides, Roberto Saturnino, José Lins, Pedro Simon, Gilvan Rocha 
e Paulo Brossard. 

- Projeto de Lei do Senado n9 326f79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil 
(Lei nº 3.071, de 19 de janeiro de 1916). Aprovado, em primeiro turno. 

- Projeto de Lei do Senado n• 195(79, de autoria do Sr. Senador 
Frailco Montara, que veda o exercício de cargos de direção e de assessora
menta em empresas transnacionais a ex-ocupantes de cargos executivos na 
administração pública. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) 
Votação adiada para reexame da Comissão de Constituição e Justiça, nos 
termos do Requerimento n9 154, após usar da palavra o Sr. Franco Moo
toro. 

- Projeto de Lei do Senado n• 264(79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e repre
sentantes sindicais beneficiados pela anistia. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Vota~ão adiada para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça, nos termos do Requerimento n9 l5Sj80, após usar da 
palavra o Sr. Franco Montara. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87(79 (n' 363/79, na Casa de origem), 
restabelecendo direito de servidores públicos, no caso que especifica. Dis
cussão adiada para exame da Comissão de Constituição e Justiça, nos ter
mos do Requerimento n• 139(80. 

-Parecer n9 1.238/79, da Co_missão de Constituição e Justiça, que 
conclui contrariamente à convocação compulsória do Governador do 
Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Plenârio do Senado Federal, objeto da Indicação n• 4, de 1975, do Sena
dor Itamar Franco. Discussão adiada para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça, nos termos do Requerimento n9 140/80. 

- Projeto· de Lei do Senado n• 236/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, revogando o art. 26 da Lei n9 6.032, de 30 de abril de 
1974, que dispõe sobre o regimento de custas da Justiça Federal. Aprova
do, em segundo turno. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n• 321/79, de autoria do Sr. Senador Lei· 
te Chaves, que acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n9 4.717, de 29 de ju
nho de 1965 (ação popular). Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos 
Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 313/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que revigóra, pelo prazo que especifica, o prazo do pará
grafo único do art. 1• do Decreto-lei n• 194, de 24 de fevereiro de 1967. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDE:NCIA 

- Convocaçâ.o de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 
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1.5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Programação prevista para os 
trabalhos da CPI que examina a violência urbana. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Estruturado preço da gasolina. 
Artigos do jornalista Gabriel J. de Carvalho, divulgados em órgão da im
prensa, a respeito do assunto. 

SENADOR MURILO BADARO, como Líder - Reparos a nota 
emitida por Líderes de partidos da Oposição na Câmara dos Deputados, 
na qual manifestam solidariedade ao Deputado João Cunha. Nota oficial 
do PDS de solidariedade às Forças Armadas e de repulsa à nota de Líde
res de partidos de Oposição na Câmara dos Deputados. 

SENADOR JOSE SARNEY- Homenagens a Aurélio Buarque de 
Holanda, pela passagem do seu septuagésimo aniversário. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da concessão de um 
adicional de risco de vida aos policiais civis e militares. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIM 4 SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 64• SESSÃO, EM IS DE MAIO DE 1980 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n• 27 j80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus (AM) a elevar em CrS 5.599.000,00 (cinco milhões, qui
nhentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua díVida consoli
dada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 28/80, que autoriza a Prefeitura Munici· 
pai de Cabo (PE) a elevar em CrS 159.605.363,20 (cento e cinqUenta e nove 
milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta c três cruzeiros e vinte 

centavos) o montante dç sua dívida coilsoliaadá.. Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 29/80, que autoriza a PrefeitUra Munici
pal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e 
três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oi
tenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após 
usar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. A Comis
são de Redação. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men_sagem 
n• 80/80 (n• 146/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Celso Diniz, 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arâbia Saudita, para, cumulati· 
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo do 
Sultanato de Oman. Apreciado em sessão secreta. 

2.3- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redações finais dos Projetes de Resolução n•s27, 28 e 29, de 1980, 
constantes da Ordem do Dia da presente &cssão. Aprovadas, nos termos 
dos Requerimentos n•s 156, 157 e 158, de 1980. À promulgação. 

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

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 9w5-80. 
-Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, proferido na sessão de 13-5-80. 
-Do Sr. Senador Henrique de La Rocque, proferidos na sessão de 

14-5-80. 
4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 63' SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloysio Chaves 
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José 
Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz.:.._ Humberto Luce
na- Milton Cabral- Marcos Freire- Nilo Coelho- João Lúcio- Teo
tônio Vilela - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Luiz Viana - Dirceu 
Cardoso--- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto 
Satumino- Franco Montoro- José Caixeta- Henrique Santillo -José 
Richa --Evetãsio Vieira - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 283 E 284, DE 1980 
PARECER N9 283, DE 1980 

Da Comissã.o de Economia. Sobre a Mensagem n'>~ 49, de 1980 (n9 
87/80 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao 
Senado Federal, seja autoridada a Prefeitura Municipal de Manaus 
(AM) a elevar em Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos e no
venta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
-deraHart. 42. item IV. da Constituicão). orooosta no sentido de oue seia au-

torizada a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em CrS 
5.599.0003){) (cinCo -rilifhOes. quinhentos c noventa e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar em
préstimo junto à Caixa Económica Federal, mediante utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à implan
tação de um Centro Social Urbano, tipo .. 'c", naquele município. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as seguintes condições gerais: 

ORTNs; 

"A - Valor: CrS 5.599.000,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetãria: 40% do índice de variação das 

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: implantação de um Centro 
Social Urbano, tipo uc", naquele Município." 

3. Segundo a análise apresentada pC:la Caixa Econômica Federal, ane
xa, a operação de crédito sob exame é viãvel têcnica e financeiramente. 

4. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições 
contidas no artigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fiXados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, 
uma vez que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social -- F AS, e, portanto, considerada extralimíte. 

S. De acordo com os registros do Departamento da Dívida Pública do 
Banco do Brasil - DEDIP- a situação consolidada interna do Município 
apresenta-se conforme o ouadro a se2uir: 
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Cr5 mil 

POSIÇÃO "' OPERAçÃo SITUAÇÃo POSTERIOR 

O !VIDA COIIJSO_L,IDADA 30.ll.?9 SOB >., CONTRATAÇÃO PR!: 
INTERNA (A) EXAME(B) TENDIDA {C) .. A + 9 

I-INTRALIMITE 4.532,8 ~ 
a) Em títulos 

b) Por- contratos 4.532,8 4.532,8 

c) Por garantias 

d) Outras 

II-EXTRALIMITE ~ ~.~s.·a 118.065,9 

a} FNDU 
59.989;6 s.Sss,a b} FAS 65.588,6 

c) BNH 52.4?7,3 52.47?,3 

m .. TQTAL OER!\L(!+II) 11_6.999, 7 "s_.s~~,o 122.598,7 

6. Na forma do parâgrafo único do artigo 211 da Resolução n'i' 93, de 
1976, o pedido de autorização para a operação de crédito fOi submetido ao 
exame da diretoria do Banco Ceritral do Brasil e estâ devidamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

7. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes das normas vi
gentes (Res. 62/75 e 93/76 e do Regimento Interno, esta Comissão conclui 
por aceitar a solicitação contida na Mensagem n9 49, de 1980, do Senhor Pre
sidente da República, apresentando, para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N-, 27, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em 
Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil crua 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, nos 
.termos do art. 29. da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 5.599-.000,"00{cinco rililhões, quinhentos 
e noventa e nove mil cruzeiros) o montante _d_e sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de um Ce0.tro 
Social Urbano, tipo "C", naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

· Art. ::!9 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das COmissões, 23 de abril de 1980. - Teotônio Vilela, Presidente 

- Bernardino Viana, Relator- Marcos Freire- José Lins- Pedro Simon 
- Luiz Cavalcante. 

PARECER N• 284, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Rcso~ 
lução n~' 27, de 1978, que uautoriza a Prefeitura Municipal de Ma
naus (AM) a elevar em Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos c 
noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Com o presente projeto de resolução, de autoria da Comissão de Econo
mia, fica a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) autorizada, nos termos do 
art. ::!9 da Resolução n9 93, de II de outubro _d_e _ _l_97_6, do Senado Federal, a 
elevar em Cr$ 5.599.000,o-O (cinco m-ilhões, quinhentos e noventa e nove mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar uma operação de empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econó
mica Federal, media ri te utilização de_r_ecursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento So_cja_L~ FAS, destinado à implantação de um Centro Social Ur
bano, tipo "C", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respecfivO processo. 

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, ficaram excluídas dos limites 
estabelecidos pelo art. 29 da Resolução n~' 62, de 1975, as operações de crédito 
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenienteS do Fundo 
Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Na
cional da Habitação- BNH e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - F AS, e, dessa forma, consideradas extralimites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda (EM n9 50(80), favorável ao Pleito da Prefeitura 
Municipal de Manaus (AM) e está devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, hã a ressaltar que o pro
jeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da ConstitUição; às normas le~ 
gais vigentes (Resoluções n• 62,'de 1975, e 93, de 1976); e, também, ao estabe-· 
leeido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma~ 
téria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque~ Pre
sidente - -Raimundo Parente, Relator - Almir Pinto - Aloysio Chaves -
Cunha Lima- Lenoir Vargas- Aderba1 Jurema- Murilo Badaró- Ber
nardino Viana. 

PARECERES N•S 285 E 286, DE !980 

PARECER N• 285, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 56, de 1980 (n9 
100/80- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cabo 
(PE) a elevar, em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqüenta ~nove mi
lhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vin
te centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Marcos Freire 

1. A cada exame de pedido de elevação do montante da dívida consoli
dadà de pessoas de direito Público, julg3.rilos-caber considerações prelimina
res que jã fizemos em processo semelhante, ~m 1979, sobre a fragilidade eco
nômica e financeira dos Municípios e Estados brasileiros, tal fato vem deter
minando o aumento progressivo de suas dívidas consolidadas, através de em
préstimos internos e externos. As respectivas solicitações, encaminhadas pelo 
chefe do Executivo Federal, vem instruídas com pronunciamentos favoráveis 
dos vârios órgãos técnicos competentes para o trato da matéria. A denegação 
dos pedidos pelo Senado Federal implicaria eni óbice intransponível à reali
zação de certos empreendimentos considerados importantes por seus respec
tivos governos - não deixam de o ser, na quase totalidade dos casos, embora 
se possa discutir .a preferência que mereceram numa escala de prioridade tam
bém passível de controvérsias. 

Isso, entretanto, insere-se dentro de um plano administrativo local, cuja 
discussão extrapola, em parte, o âmbito desta Casa e sempre passível de apre
ciaÇões divergentes de concepções filosóficas de governo e de posicionamen
tos partidários diferentes. 

Por isso mesmo, nossa orientação tem sido a de concordar com os referi
dos pleitos, sem entrarmos, em igual, a não ser em casos excepcionais, no 
mérito propriamente dito dos pedidos. Não poderemos, assim, ser apontados, 
amanhã, com obstaculizador de realizações de administrações municipais e 
·estaduais defendidas por quem o Governo de fato não raro escolheu e desig~ 
nou, discricionariamente, como Governador ou Prefeito. 

Assim em relação a Pernambuco, fomos favorãveis ao pretendido emprés
timo de 50 milhões de dólares, destinados ao Complexo Industrial Portuário 
de Suape, considerando obra prioritária pelo atual governo estadual, embora 
fosse discordante da solução abraçada. Dentro dessa mesma orientação, pois, 
é que conti_nuaremQS a pautar nossa conduta em casos semelhantes. 

2. No caso sob exame, o Senhor Presidente da República encaminha ao 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) proposta no sentido de que 
seja a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernambuco, autorizada a 
elevar, em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e 
cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna, a lim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de Perr1a~buco _S.A., na qualidade de Agente Fi" 
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, cujos recursos se destinam a exe
cução de estudos, projetas e investimentos programados referentes a áreas ur
banas selecionadas na sede do MunicíPio, através dos projetas FIPLAN e 
CURA. 

3. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições gerais: 

"'FIPLAN (PRÉ-INVESTIMENTOS) 

A- Valor: 10.635 UPC (correspondentes a Cr$ 4.560.288,00); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses; 
2-- de amortização: lO anos; 
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C - Encargos: 
I -juros de 2% a.a. para o BNH e 2% a.a. para o Agente Fi-

nanceiro; - ---
2 - correção monetâria de acordo com a variação trimestral 

das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração do BNH: l% sobre o valor do em

préstimo; 
D - Garantias: Vinculação de cotas do Imposto sobre a Circu

lação de Mercadorias CICM); 

CURA (INVE~TIMENTOS) 

A - Valor: 361.579 UPC (co-rrespondentes a 
Cr$ 155.045.075,20); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses após a concl!Jsão da obra; 
2 - de amortização: 20 anos; 
C - Encargos: 
1 -juros de 4% a.a. para o BNH e I% a.a. para o Agente Fi

nanceiro; 
2 - correção mOnetária de acordo com a variação trimestral 

das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração do BNH: 1% sobre o valor do em· 

préstimo; 
D -Garantias: Vinculação de cotas do Imposto sobre a Circu

lação de Mercadorias (!CM);" 

4. Segundo a anâlise apresentada pelo Banco do Estado de Pernambu
co S.A., anexa, a operação de crédito sob exame ê viâvel técnica e financeira
mente. 

5. Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições 
contidas no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, não se 
aplicam os limites 'ftxados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, destaCa
sa, haja .visíJ que os ·recursos· a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habltaçao. ~- --

6. 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: 

D1VIDA CONSOLIDADA 

INTERNA 

I - INTRALltUTE 

a) Em t!tulos 
b) Por contratos 
c) Por g'arantias 

d) Outras 

:u - EXTRALIMITE 

a) FNOU 

b) FAS 

c) BNU 

lU - TOl'AL GERAL(I+Il) 

POSI~O EM OPERAçKO 
31.11.79 SOB 

(A) EXAME (B) 

33.674~6 159.605,4 

33.674,6 159.605,4_ 

Cr$ mil 

SITUAÇÃO POSTERIOR 
li. CONTRATAÇÃO PRE
TENDIDA (C) =A+B • 

193.280 ,o 

7. Na forma do parágrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, 
o pedido de ·autorização para a operação de crêdito, submetido pelo Senhor 
Presidente da República à deliberação do Senado Federal, estâ devidamente 
instrufdo com os pareceres do Conselho Monetário e da Comissão de Em· 
préstimos Internos - CEMPIN. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e no Re
gimento Interno, e enfatizando as considerações feitas no item 1, concluo por 
aceitar a solicitação contida na Mensagem n9 236, de 1979, do Senhor Presi
dente da República, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar, em 
Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e cinco 
mil, trezentos e sessent3 e três cruzeiros e vinte centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 159.605.363,20 (cCD.to e cinqUenta e nove 
milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros c vinte 
centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar -um empréstimo de igual vã.Ior, junto ao Banco do Estado de Per
nambuco S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de estudos, projetes e investimen
tos, através dos Projetos FIPLAN e CURA, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 1980- Roberto Saturnino, Presidente 

-Marcos Freire, Relator -José Lins- José Richa- Pedro Simon- Ber
raardino Viana. 

PARECER N• 286, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n9 28, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo 
(PE) a elevar, em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e nove mi
lhões, seiscentos e cinco mil, treZentos e sessenta e três cruzeiros e vin
te centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 

Pelo presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Econo
mia, como conclusão do seu parecer soQre a Mensagem n9 56, de 1980, do Se
nhor Presidente da República, fica a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a\IJ<>= 
rizada aelevar, em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqtteiita e nove milhões, seis
centos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado à execução de estudos, projetes c investimentos, através dos 
Projetos FIPLAN e CURA, naquele Município. 

2. O pedido de autorização foi formulado 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 obsCfvância dos limites fixados 
pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de28 de outubro de 1975, conforme se veri· 
fica a seguir: 

"Art. 2• Os limites ftXados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 
1975, não se aplicam às operações de crêdito 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 (F AS); e do Banco Nacional da Habi-
tação (BNH). . 

Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações 
de crédito, previstas neste artigo, serã submetido, pelo Presidente da 
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacipnal." 

3. Traia-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação está 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 Federal ufixar, por proposta do Presidente da República e por reso
lução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e 
dos Municípios ... " 

4. Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e têcnica legislatiVa. 

Sala das Comissoes, IS de maio de 19M- Henrique de La Rocque, Pro· 
si dente - Aderbal Jurema, Relator- Cunha Lima - Aloysio Chav.es - Al
mir Pinto- Raimundo Parente- Lenoir Vargas.....:. Murilo Badar6- Bernar
dino Viana. 

PARECERES N•s 287 e 288, DE 1980 
PARECER N• 287, DE 1980 

Da Comissão de Economlil.:sõbre a Mensagem n9 73, de 1980 (n9 
133, de 1980, na origem), do Senhhr Presidente da Repúblicà; propon
do ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de' For
taleza (CE) a elevar ~m CrJ:_ 193._625.068,80 cento e noventa e três 
milhões, seiscentos e vinte e cinco m11, sessenta e oito cruzeiros e oi
tenta centavos), o montante de Sua dívida· Consolidada interna. 

Relator: Senador José Lins 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado- de Pernambuco, nos O Senhor Presidente da República encaminha ao ,exame do Senado Fc-

termos do art. 2~> da RC$olução n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado deral (art. 42, item VI, da ConstiWição), propos\a no ~entido de que seja a 
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Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) autorizada a elevar em Cr$ 
193.625.068,80 (Cento e noventa e três milhões seiscentos e vinte e cinco mil, 
sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos), o montante de sua dívida conso
lidada interna, 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 
complementação de quatro projeto viários integra-ntes do Plano de Metas 
Governamentais- PLAMEGjFortaleza-79/83. 

2 O empréstimo a ser ·contraído tem as seguintes condições: 

"A - Valor: 451.551 UPC (correspondentes a Cr$ 
193.625.068,80, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
428,80, em outubro de 1979), 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 96-m.eses; 

C - Encargos: 
I -juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetâria idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% sobre cada parcela de
sembolsada; 

D - Garantias: vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos recursos: complementação de quatro pro
je~os viários integrantes do Plano de Metas Governamentais- Pla
megjFortaleza - 79/83." 

Segundo a análise apresentada pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., anexa, a operação de crédito sob exame é viável técnica e financeira
mente. 

4 Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições 
contidas no artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado federal, não se 
aplicam os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, haja vista 
que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do Non:Ieste--., FUNDURBANO. 

5 De acordo com os registras do Departamento da Divida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do Município apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

CRS mi.1 

D!VIDA CONSOL TDADA POSlÇÃO EM OPERAÇÃO SITUAÇÃO POSTE:RIOR 
IlJ'l'E:ImA 31.01.80 soo A CONTRATAÇÃO PRE 

(A) E:XAH8( H) TENDIDA (C) = A+B 

I-INTR/\LIMITE 139.818,9 139.818,9 

a) E:m ti tu los 

b) Por contra tos 139.818,9 139.818,9 

c) Por garartt~as 

d) outras 

II-EXTRALIMITE ~ 193.625z1 890.077.8 

a) FDU 208.904,7 193.625,1 402.529~8 

b) FAS 24 .. 374,8 24.37478 

c) BNH 463.173.2 463.173,2 

III-TOTAL Ggj\AL{I+II) 836.271,6 193"~62"5~1 1.029.896,7 

6 Na formã. do parâgrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 
1976, o pedido de autorização para a operação de crédito foi submetido e 
aprovado pela diretoria do Banco Central do Brasil e estâ devidamente ins
tru~do com o parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorâvel ao pleito. 

7 Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes (Reso
luções 62/75 e 93/76) e no Regimento Interno, esta Comissão conlui por acei
tar a solicitação contida na Mensagem n9 73, de 1980, do Senhor PreSidente 
da República, na forma do seguinte: 

PROJETO-DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1980. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em 
Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, seiscentos c vinte 
e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve! 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, nos 

termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,.do Senado 

Federal, autorizada a elevar em Ct$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três 
milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S. A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Ur
bano do Nordeste - FUNDURBANO, destinado à complementação de 
quatro projeto viârios integrantes do Plano de Metas Governamentais -
PLAMEG/Fortaleza-79/83, 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 das Comissões, 14 de maio de 1980.- Roberto Satumino, Presiden

te- José Lins, Relator- José Richa -Pedro Simon- Marcos Freire
Vicente Vuolo - Bernardino Viana. 

PARECER N• 288, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n9 29, de 1980, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Forta
leza (CE) a elevar em CrS 193.625.068,80 (cento e noventa e três mi
lhões, seiscentos e vinte e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Almir Pinto 
O presente Projeto de Resolução, apresentado pela douta Comissão de 

Economia, como conclusão do seu parecer sobre a Mensagem n9 73, de 1980, 
do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de For
taleza (CE) a elevar em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, 
seiscentos e vinte e c_inco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, este na 
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do 
Nordeste- FUNDURBANO, destinado à complementação de quatro pro
jetas viários integrantes do Plano de Metas Governamentais -
PLAMEGjFortaleza-79/83. 

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 Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo 
artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, conforme se verifica a 
seguir: 

••Art. 29 Os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, 
de: I 975,- não se aplicam às oPerações de crédito contratadas pelos 
Estados e MunicípiOS com recursos provenientes do Fundo Nacio
nal de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento. Social (F AS); e, do Banco Nacional da 
Habitação (BNH). 
Parágrafo único - O pedido de autorização para as operações de 
ciédito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente daRe
pública, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacional." · 

3. Por outro lado, a Comissão de Economia, ao examinar os autos do 
processo, constatou que todas as exigências de caráter técnico foi"am -rigoro
samente cumpridas, e hâ uma perfeita compatibilização com os objetivos do 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

4. Verifica-se, assim, que a proposição foi elaborada consoante as pres· 
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Almir Pinto, Relator - Cunha Lima - Aloysio Chaves- Aderbal 
Jurema- Raimundo Parente- Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Bernardi· 
no Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 96, DE 1980 

Dispõe sobre a participação dos servidores nos ôrgãos de direcão 
e fiscalizacão das entidades que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As empresas públicas e as sociedades de economia mista, no 
âmbito da União, manterão, na respectiva Diretoria e Conselho Fiscal, pelo 
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menos um diretor e um conselheiro eleitos pela Assembléia-Geral, dentre seus 
servidores efetivos ou contratados com no minirno, 5 (cinco) anos de serviço 
na entidade. 

§ 1.., O mandato dos eleitos na forma deste artigo será igual ao dos de
mais diretores e conselheiros, de idêntica categoria, da respectiva entidade. 

§ 2'>~ As disposições deste artigo não se aplicam às empresas públicas e 
sociedade de economia mista, que não tiverem 5 (cinco) anos completos de 
atividades. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 120 (cento 
e vinte) dias. 

Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
l. O art. 165, item V, da Constituição assegura aos trabalhadores o di

reito à .. integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com partici
pação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em 
lei". 

Por outro lado, o Poder Público, vale dizer, o Estado pode organizar e 
explorar atividade econômica, em carãter suplementar da infciativa privada(§ 
19 do art. 170 da ConstitUição), através das empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 

Ora, quando o Estado exerce ativ1dade econômiCa ele se nivela à empre
sa privada e se sujeita ao mesmo regime jurídico aplicãvel a esta, como deter
mina o § 211 do referido art. 170 da Constituição. 

Nada mais natural e justo, portanto, -que o Estado, ao exercer atividade 
econômica típica da emp-resa privada, dê o primeiro passo, a título mesmo de 
exemplo, com vistas a, cumprindo o mandamento constitucional, efetivar a 
integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento dessas entidades go
vernamentais de direito privado. . _ 

Neste sentido, o presente projeto tem por fim garantir uma participação, 
ao nível mais alto de decisão, nos negócios das empresas públicas e socieda
des de economia mista, dos servidores dessas entidades. 

Trata-se de uma proposição modesta, pois prevê uma participação míni
ma dos empregados na direção das empresas. Entretanto, embora simples, é 
uma contribuição decisiv-a para deflagrar um processo de generalização da 
medida, com posteriores ampliações e aperfeiçoamentos ·dos mecanismos le
gais que vierem a ser criados. 

2. Convém, desde jâ, assinalar que a participação aqui proposta não 
deve ser confundida com cc-gestão. Na realidade, a co-gestão seria um.a.· fór
mula muito mais complexa de ser viabilizada e agilizada do que está reduzida, 
mas significativa participação que propomos·. 

Este não é o lugar e o momento para falarmos sobre a cc-gestão. Porém, 
é bom frisar que todos_ os países que a adotaram, sob as modalidades mai_s di
versas, tiveram um objetivo bem definido: obter uma pacificação social, me
diante a conciliação dos interesses, naturalmente antagônicos, do capital e do 
trabalho. Porque, ê indiscutível que o interesse geral por uma economia mais 
justa e estãve1 encontra-se acima de quaisquer divergências eventuais. 

Nossa proposição ilão tem essa preocupação, evidentemente, mas está 
imbuída desse espírito de conciliação. 

O quadro de reiviildicações sociais que hoje assistimos levará o Brasil, 
por certo, em breve, a formar junto com os países que adotaram a cc-gestão 
dos negócios empreSariãis, como uma saída inteligente e pacífica para as 
grandes divergências entre patrões e empregados. 

3. O projeto estabelece um prazo mínimo de 5 (cincó) anos-·de serviço 
para que o empregado seja eleito. Dessa forma, procuramos impedir possíveis 
contratações, que, feitas_ especificamente para tal fim, acabas_sem desvirtuan
do o sentido da lei. 

Firialmente é de se esclarecer que o presente projeto, elaborado à vista do 
mandamento constitucional do art. 165, item V, deve restringir seu âmbito de 
eficácía àquelas entidades submetidas à esfera de competência da União, em 
respeito à autonomia das demais unidades da Federação. 

Esperamos, contudo, que nossa iniciativ-a, caso aprovada, sirva de para
digma a outras, nos limites de competência daquelas unidades. 

Sala das Sessões, \5 de maio de 1980. - Jutoh_y Magalhães. 
(Às Comissões de Constitufção e Justiça, de Legislação Social, de Ser
viço Público Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 97, DE 1980 

Dispõe sobre aposentadoria especial, para os motoristas profis
sionais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 E considerada penosa e perigosa a atividade exercida pelos mo
toristas profissionais, para o efeito da concessão de aposentadoria aos 25 

(vinte e cinco) anos de serviço, na forma do disposto pelo artigo 9'>~ da Lei n9 
5.890, de 8 de junho de \973. 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições ertl contráriO. 

Justificação 

Jâ constava do Quadro anexo ao Decreto fi9 53.831, de 1964, a concessãO 
de aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, para os mo
toristas e cobradores de ônibus e para os motoristas e ajudantes de caminhão. 

Posteriormente, através do Decreto n9 63.230, de 1968, apenas os moto
ristas de ônibus e de caminhão de carga continuaram a gozar do benefíciO, 
afastados os cobradores e os ajudantes. 

Não nos parece justos, todavia, que somente seja considerada penosa a 
ativ1dade desses motoristas em função do veículo que conduzem. Ao con
trário, pensamos que todos os motoristaS Profissionais devem merecer apo
sentadoria especial, urna vez que o trabalho desenvolvido é de fato penoso e 
perigoso, principalmente se considerarmos o ritmo vertiginoso do mundo 
moderno. 

Nosso projeto, portantO,-apenit.-s Objetiva eliminar o critério discrimina
tório atualrnente em vigor, estendendo-se à generalidade dos motoristas pro
fissionais a aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, na 
forma do artigo 90 da Lei no 5.890, de 1973. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. --Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE \973 

Ãltera a legislação de Previdê-ncia Social. 

............ ~ ........ ' ... ·- .... -· . ~ ...... · ... • .... ~ ~ ............. . 
Art. 99 A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, con

tendo no mínimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante IS 
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (viiire-e cihco) an:ospelo menos, conforme a ativida
de profissional, em serviços que, para esse efeito, forem considerados peno
sos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo. 

§ I.., A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada 
na forma do§ 19 do artigo 69, desta lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no§ 
39, do artigo 10. 

§ ;!9 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos 
aeronautas e a dos jornali~tas profissionais. 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É sempre com profunda e renovada emoção que visito São Cristóvão,
a tradicional e centenária "São Cristóvão Dei Rey" -uma das raras cidades 
brasileiras_nascidas nq_~éculo XVII, que ostenta um dos mais belos conjuntos 
do patrimônio histórico e artístico do BrasiL 

À semelhança de Ouro Preto, em Minas Gerais, Olinda, em Pernambu
co, Cachoeira, na Bahia, São Luís e Alcântara, no Maranhão, e po~cas mais, 
São Cristóvão ex~rce um misterioso fascínio sobre todos os que a _conhecem. 

Cenãrio idc;ml onde me radiquei, a defesa e a preservação de São ·Cristó
vão sempre constituíram uma das obsessões de minha vida pública, desde 
quando Deputado Estadual, e, e~ seguida, Prefeito do Município, iniciei, na 
velha e querida cidade, a trajetória que percorri como Deputado Federal, Go
vernador de Estado e, agora, pela segunda vez, Senador da República. 

Em diversas oportunidades, tanto da Câmara dos Deputados, como des
ta mesma Tribuna, no desempenho da nobre missão que me foi confiada pelo 
povo sergipano, formulei reivindicações e veementes apelos ao então denomi
nado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), -
hoje integralmente reformulado e transformado pelo ilustre Ministro Eduar
do Portella na .. Fundação Pró-Memória" do MEC, em boa hora entregue ao 
Professor Aluísio Magalhães. 

Devo, aliãs, registrar _que o Ministro da Educação e Cultura é, também, 
um defensor entusiasta do inapreciável patrimônio cultural e histórico das 
nossas raras cidades coloniaiS sobreviventes, por assim dizer, das agressões 
do tempo, do progresso unilateralmente material, e da poluição ambiental. 
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Tive a satisfação, Sr. Presidente, de visitar São Cristóvão~ na semana 
passada, em companhia do Dr. Ari Guimarães, Delegado Regional da Fun
dação Pró-Memória, e doS Arquitetos Eduardo Simas e Wellington Costa, 
todos altamente interessados em tudo o que diz respeito ao desenvolvimento 
cultural. 

Com grande alegria pude observar, presenciar, avaliar e verificar os exce
lentes e positivos resultados dos trabalhos d~ restauração do Convento de 
São Francisco T- casa religiosa erigida pelos Frades Franciscanos no final do 
século XVII. 

São trabalhos complexos, abrangendo a restauração física do convento 
propriamente dito, igreja conventual e Ordem Terceira de São Francisco, 
além da restauração do teto decorado da Capela da Ordem Terceira de São 
Francisco. 

Após a restauração, o Convento servirá para pousada e Centro de Trei-
namento da Arquidiocese de: Aracaju. _ 

Na Ordem Terceira de São Francisco estâ instalado o Museu de Arte Sa
cra de São Cristóvão, criado e mantido mediante convênio celebrado a 14 de 
abril de 1974, entre o Governo do Estado, a Universidade Federal de Sergipe 
e a Arquidiocese de Aracaju. -

Todo acervo do Museu, oriundo da generosidade e da sensibilidade do 
povo sergipano, graças ao apelo do Arcebispo de Aracaju, Dom Luciano 
Cabral Duarte, cm preservar a memória histórica e religiosa de sua gente, é 
constituído de peças de valor inestimável. Nele se evoca a riqueza artística de 
peças de valor inestimável. Nele se evoca a riqueza artística qUe Sergipe guar
dou nos seus quatro séculos de tradição e fé. 

Na restauração do Convento estão sendo !!Plicados recursos da ordem 
de Cr$ 18 milhões, dos quais 80% (oitenta por ceiltõ} a cargo da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República (SEPLAN) e da Fundação Pró
Memória, enquanto os restantes 20% (vinte por cento) correspondem à con
trapartida do Governo do Estado, através da S_ecretaria da Indústria e Co
mércio, dirigiÇa pelo Dr. Marcos Melo e da Empresa Sergipana de Turismo 
S/ A (EMSETUR), sob a presidência do Jornalista Mozart Santos, gestora, 
em Sergipe, do Programa de Cidades Históricas. 

Ressalto, no momento, o empenho e decidido apoio que o Governador 
Augusto Franco tem dado à recuperação e defesa do patrimônio histórico 
cultural do Estado, tanto em São Cristóvão como em outras cidades de Sergi
pe. 

Não me seria lfcito encerrar estas rápidas considerações, Sr. Presidente, 
sem destacar a excepcional atuação dos complexos trabalhos de restauração 
técnica e artística que, hã 3 anos, vêm sendo levados a efeito pela Sra. Eliane 

-Maria Silveira Fonseca Carvalho -especialista que fez cursos na Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal da Bahia - e cuja reputação já ultra
passou. no seu campo de especialização profissional, as fronteiras do Estado. 

~ uma consagrada artista plástica, das maiores do nosso País que, ao 
mesmo tempo, conquistou o mais profundo respeito e admiração pelas suas 
qualidades pessoais·. E:, na verdade, uma excepcional figura humana, pelos 
atributos de sua personalidade. Sua ded_ic_~ção é de tal ordem que, durante os 
trabalhos no teto da Capela da Ordem Terceira de São Francisco sofreu um 
acidente que poderia ter-lhe sido fatal. 

Merece, portanto, reconhecimento especial pela capacidade, valor e de
dicação como vem contribuindo para o sucesso integral das obras e serviços 
de restauração do Convento de São Francisco - precioso relicário das tra
dições históricas, da fé e da cultura do Brasil. 

E Sergipe irá, certamente, reconhecer em toda a sua amplitude, a obra 
que a artista plástica Eliane Maria Silveira Fonseca Carvalho vem realizando 
no sentido de perpetuar as realizações do passado cuja importância cresce à 
medida em que o tempo avança. 

Finalizando, afirmo a minha confiança na ação e na eficiência do Dr. A ri 
Guimarães, Delegado Regional da Fundação Pró-Memória, com sede em 
Salvador, que, tenho certeza, dará todo o apoio e propiciará os meios neces
sârios para a restauração do belo conjunto que traz à memória o passado 
existente na velha e tradicional Cidade dÓ São Cristóvão. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É louvável o esforço do Governo Federal no sentido de incrementar cada 
vez mais as fontes produtoras de riquezas que contribuem para engrossar o 
nosso PIB e a conseqüente exportação do excedente. 

Nesta oportunidade referimo-nos à piscicultura como um dos fatores im
portantes da nossa economia. Os responsâveis pela política económica desti-

naram para 1980 a considerâvel verba de 6 bilhões e 600 milhões de cruzeiros, 
por ser o peixe, também, uma das alternativas geradoras de alimentos princi
palmente protéico e sais minerais. 

O Brasil é um País privilegiado e dotado de gigantescos ucampos" aquá
ticos forrriados pelos seus caudalosos rios e lagos, destacando-se o_s da Ama
zônia, riquíssimós em peixes das mais variadas espécies e altamente saboro
sos, sem se falar na sua costa atlântica. 

E essa potencialidade econômica, se explorada convenientemente, como 
planeja o Governo, dentro de poucos anos, o nosso país tornar-se-á não ape
nas o maior produtor. como o grande exportador desse alimento de alta rele
vância que contribuirá para gerar grandes soroas de divisas em favor da nossa 
balança comercial. 

Paralelamente a esse incremento, é necessário criar, entre os nossos 
pa~rícios, o hábito de incluir o peixe em sua alimentação pois, através dos da
dos da FAO, de I980, o Brasil é um dos menores consumidores com seu con
sumo per capita de 5kgfano, enquanto o Oriente Médio é de 74,7; a Islândia 
66,8 o Japão 65,0o Senegal 37,6 o Porto Rico 25,0 e o Canadã 16,6. E esta 
realidade nos induz a sugerirmos uma campanha de âmbito nacional para 
motivar os brasileiros a essa prâtica alimentar de baixo custo e abundante em 
nossas águas territoriais. 

-o Brasil embo.ra não tivesse no peScado uma das suas prioridades econó'
mrcas, contudo, em 1978 produziu 800 mil toneladas em 1979 alcançou 900 
mil t_oneladas e o excedente exportado. em 1978, gerou 80 milhões de dólares 
e no ano seguinte 140 milhões. 

Segundo a SUDEPE, no corrente exercício. as nossas vendas para o exte~ 
rior deverão alcançar 200 milhões de dólares. Como se observa, o peixe con .. 
tribui, embora timidamente em relação a outros alimentos exportados, com 
regular soma de divisas, conquanto tenha merçcid9 amparo de todos os go
vernantes. todavia recebeu forte incrementO nõ Governo Geisel. 

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

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC) - Com muito prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, quero dizer a V. Ex• e 
a esta Casa que o Cearâ tem na lagosta a maior soma de sua exportação são 
divisas que obtem<?S, graças ao trabalho -ârduo do pescador nordestino. A úl
tima estatística rios dava que. à frente da lagosta, estava apenas a castanha do 
caju, com uma percentagem bem alta na balança comercial. E a lagosta vinha 
logo depois, se bem que em algum tempo ela ocupou o primeiro lugar na ex
portação cearense. Daí pensar que V. Ex• está abordando, ao meu ver, assun .. 
to bem interessante, porque diz respeito à riqueza do Nordeste, exatamente 
aquela que se vai buscar no mar. , 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C)- Eu gostaria de dizer a v. Ex•, 
meu prezado Senador Almir Pinto,_ que o-programa da SUDEPE deste ano, a 
que não irei fazer referência minuciOSa,-destaca bons e consideráveis recursos 
para o Ceará. Seria interessante que V. Ex• conhecesse o programa. Eu me 
empolguei de tal maneira que resolvi tratar do assunto aqui da tribuna. 

~ Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Na verdade, V. Ex• tem razão porque 
eu est1ve, há dias, na SUDEPE, está se preparava para a grande reunião de 
São Paulo. Seu Superintendente, por sinal um cidadão distinto e muito afâ
vel, me fez esta revelação; de que no Cearã pesava bastante na balança comerk 
cial_ com a sua lagosta até mesmo com o camarão, não obstante não sermos o 
ma1or produtor deste crustáceo. 

O SR. J?RGE KALUME (PDS- AC)- O que tenho observado é que 
o atual Supermtendente da SUDEPE- que não· o conheço, nunca o vi, nun
ca falei com ele- empolgou~me com o programa, daí por que estou na tribu
na hoje fazendo referência à piscicultura no Brasil c, indiretamente, exaltan
do. estimulando este homem que está trabalhando pela nossa Pâtria. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O Sr. M'l"ro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JÓRGE KALUME (PDS - AC) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB -CE)- Exatamente para apoiar a ma
nifestação ~o ~o:bre .senador Al?"ir Pinto e dizer que há uma expectativa de 
que o Cea,l seJa mUito bem aqumhoado nessa programação da SUDEPE, já 
que a contribuição que o nosso Estado presta no tocante à exportação da La
gosta é substanciai, é decisiva para a economia do nosso Estado e do País. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C)- Muito obrigado ao nobre co
lega Senador Mauro Benevides. 

Eu devo acrescentar, quando falei aqui ao nobre Senador Almir Pinto, 
que todo o Nordeste estâ sendo beneficiado muito mais do que a Amazônia e, 
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em particular o Ceará; seria interessante que V. -Ex• conhecesse esse progra-
ma. 

Graças ao incentivo oficial a pesca, nestes últimos anos, vem despertan
do interesse como fator de subsistência e de riqueza. 

~·Atualmente, em torno de 2 mil empresas (com uma associação nacio
nal), o setor envolve 400 mil pescadores organizados em quase 300 colônias, 
20 federações. uma confederação nacional, 24 cooperativas de pesca e uma 
associação nacional, entre várias instituições de pesquisa e- ensinO." 

Apraz-nos saber que o Governo do Presidente Figueiredo .. estimula vi
gorosamente a agricultura a exemplo de países como o Japão e a China que 
têm no pescado sua principal fonte protéica de origem animal". E através da 
SUDEPE estâ visando aumentar a produção pesqueira "nas ãreas geográfi
cas em que se identificaram recursos não suficientemente explorados; a forta
lecer o sistema cooperativo, parti~ularmente no que se refere à pesca artesa
nal, e a realizar pesquisas em âreas ainda não exploradas". 

A Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, sob o comando efi
ciente do técnico José Ubirajara Coelho de Souza Timm, Programou méta 
valiosa ao desenvolvimento pesqueiro naciorial. No entanto notamos que, 
das oito estações oficiais de agricultura para o fomento de alevinos, nenhuma 
foi destinada para a Amazônia e, sem discutir a omiS-são, fazemos o noss_o 
apelo para ser preenchida essa lacuna numa área de vocação também pes
queira, incluindo uma no município acreano de Cruzeiro do Sul, como supor~ 
te à piscicUltura porque o peixe aí, pela carência de gado vacum, é o alimento 
principal. 

Diante do resultado satisfatório do pescado nos gráficos de exportação, 
congratulamo-nos com os excelentíssimos senhores Ministros Delfim Netto, 
do Planejamento e Amaury Stábile, da Agricultura, pelo empenho dispensa
do a esse setor de real importância para a vida nacional. 

Era do que-tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR; MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No ano passado, quando a região nordestina se defrontava com uma 
seca parcial, que atingiu cerca de 350 de seus municípios, chamei a atenção 
das autoridades federais para um estudo levado a efeito em São José dos 
Campos, por um instituto especializado emlassuntos meteorológicos, segundo 
o qual a ârea do Polígono seria desfavorecida, pelo espaço de cinco anos, de 
quedas pluviométricas regulares. 

Admitia, assim, aquele órgão de pesquisas tecnológicas que um ciclo de 
estiagem atormentaria grande parte do Nordeste, com sérias implicações em 
sua estrutura s6cio-econômica. 

Infelizmente, assiste-se, agora, à confirmação de todas aquelas previsões, 
com a escassez de chuvas atingindo notadamente os Estados do Ceará, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, trazendo incalculáveis prejuí
zos e, com eles, a angústia e o desespero à população interiOrana. 

Noticia-se que a SUDENE já encaminhou ao Ministério do Interior um 
circunstanciado Relatório com a expressa mençãO deis faixas mais duramente 
atingidas pela intempérie, estando em elaboração um plano de efetiva assis
tência aos flagelados. 

Em cada uma das referidas Unidades Federadas, grupos locais de traba
lho promovem levantamento dos municípios causticados· pela estiagem. num 
esforço conjunto, objetivando sistematizar o atendimento dos milhares de 
agricultores prejudicados. 

No território cearense, até ontem, eram 86~s comunas que reclamavam 
providências urgentes e efetivas pÕr parte dos governos federal e estadual re
gistrando, em alguns deles, a invasão das sedes urbanas pelos rurícolas, em 
busca de alimentos. 

Na cidade de Iguatu, por exemplo, o armazem da COBAL esteve na imi~ 
nência de ser saqueado, diante do desespero que tomo.u.conta de centenas de 
homens do ca:mpo, deslocados de distritos e fazendas, premidos pela necessi
dade conseqUente da suspensão do inverno. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, o Sr. Governador dO Estado dÕ Ceará, 
sensível a todas essas dificuldades, assinava o Decreto n• 13.8!0, estabelecen
do a emergência em 98 rriunicípios do Estado. Diz o decreto governamental: 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
DECRETO N' !3.810, DE 14 DE MAIO DE 1980. 

Deciara estado de erÍlergência nos Municípios que indica. 
O GovCtilá.doi:' do Estado do Ccarã, no uso da· atribuição que 

lhe confere o art. 14, itens III e X111 da Constituição do Estado, e 

Considerando o que foi decidido, recentemente, em Reunião da 
SUDENE à qual estiveram presentes Governadores e Secretários de 
Agricultura da Região Nordeste, ocasião em que se procurou so
lução adequada para o problema da estiagem que se evidencia em 
grande parte da mencionada ãrea; 

Considerando que esse fenómeno climático vem acarretando 
sensíveis prejuízos à economia de vários Municípios cearense, no
tadamente daqueles onde a Secretaria de Agricultura e o Grupo Es
pecial de Socorros às Vítimas de Calamidade Pública - Gescape, 
através de observação in loco, constataram a ocorrência dessa si
tuação de anormalidade, que apresenta reflexos muito negativos, es
pecialmente para agricultura e pecuária de nosso Estado; 

Considerando, por- fiin, que se-torna imperiosa a ação pronta e 
eficaz do Governo no sentido de minimizar os efeitos decorrentes da 
estiagem, 

Decteta: 

Art. I • Em face da estiagem parcial, é declarado estado de 
emergência nos seguintes Municípios: lrauçuba, Itapajé, Itapipoca, 
Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, Beberibe, Palhano, Casca~ 
vel, Apuiarés, Marco, General Sampaio, Paracuru, Freichcirinha, 
Coreaú, Alcântara, Massapê, Aracoiaba, Itapiuna, Redenção, Ba
turitê, Capistrano, Jaguaruana, Morada Nova, Aracati, ltaiçaba, 
Russas, Quixerê, Limoeiro do Norte, Taboleiro do Norte, São João 
do Jaguaribe, Alto Santo, Santana do Acaraú, Sobral, Cariré. Mo
cambo, Groaíras, Pacujá, Santa Quitéria, Hidrolãndia, Independên~ 
cia, Monsenhor Tabosa, Canindé, Caridade, Tamboril, Paramoti, 
Boa Viagem, Itatira, Quixadâ, Quixeraniobim, Jaguaretama, Jagua
ribara, Jaguaribe, Iracema, Solonópoles, Pereiro, Catarina, Param
bu, Saboeiro, Tallá, Orós, Baixio, Icó, lpaumirim, Lavras da Man
gabeira, Aiuaba, Arneroz, Uma ri. Cedro, J ucâs, CariúS, Iguatu, 
Antonina do Norte, Assarê, Caririaçu Farias Brito, Granjeiro, Vár
zea Alegre, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Pe
naforte, Porteiras, Araripe, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi, 
Santana do Cariri, Barba1ha, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, 
Missão Velha, Abaíara, Altaneira e Crateús. 

Art. 29 A Secretaria de Agricultura, através do Grupo Espe
cial de Socorros às VítimaS de Calamidade Pública - Gescapa, fica 
autorizada a indicar ao Chefe do Poder Executivo outras regiões 
onde se faça n~cessãria a ~dação de idênticas providências. 

Art. 39 Este Decreto entrará cm vigor na data de sua publi~ 
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado do Cearâ, em Fortaleza, aos 14 
de maio de 1980. 

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

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Concedo o aparte a 
V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Desejo compartilhar do pro
nunciamento de V. Ex•, dando ênfase especial ao caso da Paraíba, que tem 
dois terços do seu território atingido pela "seca verde", a qual mais uma vez 
assola o Nordeste brasileiro. E desejo dizer, nesta oportunidade em que V. 
Ex• clama às autoridades competentes no sentido de dar uma assistência ime
diata a nossa região, diante de mais esse flagelo que, a meu ver, as providên
cias governamentais estão tardando, nobre Senador. :e verçlade que a SUDE
NEjá reuniu os Secretários de Agricultura d_e todos os Est~dos do Nqrdeste, 
já enviou um relatório ao Sr. Ministro do Interior, mas segundo li na impren .. 
sa as medidas concretas só .serão tomadas a partir do dia 25 mais ou menos. 
E, enquanto isso, pelo menos na Paraíba, estamos assistindo a cenas inusita
das. Inclusive, diante da ameâça de saque das populaçÕes famintas, nas zonas 
afetadas foi colocada a polícia ostensivamente, armada até de metralhadoras, 
nas rodovias e nas cidades, para conter o ímpeto das multidõeS. Acho que ao 
ip.vês disso, o que o Governo do Estado deveria fazer- e já agora evidente-
mente com a ajuda substancial do Governo Federal - era socorrer de ime~ 
diato essas populações com gêneros alimentícios, anteS que fosse traçado o 
plano de trabalho a ser posto em prática para minorar a situação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Humberto Lucena que, na sua intervenção, traz um testemu
nho da realidade vivida pelo seu· Estado- a gloriosa Paraíba-'- igualmente 
acossado por essa seca parciâ.l que estamós a viver em 1980. 

O Sr- Aderbal Jurema (PDS- PE)- Permite V. Ex• uma ligeira inter
venção às considerações de V, Ex.'? 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Pois não, nobre Sena
dor Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Todos nós, nordestinos, somos 
envolvidos por esse desafio que representa a problemática das secas que não é 
de hoje, e que vem se arrastando através de regimes e de governos. Desde o 
Brasil-Colônia que nos_ defrontamos com as secas no Nordeste e elas conti
nuam a se repetir, porque até agora não saímos daquele ciclo primário de 
atendimento de emergência. No entanto, posso afirmar a V. Ex• que dentro 
desse atendimento o GoVerno irâ manter, sem dúvida, a mesma ajuda que, no 
ano passado, foi aqui exaltada pelo Senador Dinarte Mariz, como uma ajuda 
mais raciorial, que é aquela de não permitir que o homem saia de sua gleba, 
que seja atendido em sua gleba. Mas nós precisamos de mais; precisamos 
sobretudo de mudar o conceito de atendimento aos nordestinos, através da 
tecnologia, fazendo aquilo que um estadista de Pernambuco no porte de Aga
menon Magalhães lembrava: "Todos os rios pequenos ou grandes precisam 
ser barrados, para que nós tenhamos a paralisação das águas". 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Expresso os meus 
agradecimentos a V. Ex•, nobre Senador Aderbal Jurema, por sua manifes
tação, acompanhada, de subsídios preciosos, que se somam a este meu depoi
mento em torno da dura realidade vivida pelo Cearâ, o qual desde ontem se 
encontra em regime de emergência atingindo noventa e oito dos seus municí
pios. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- V. Ex• me permite? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Concedo o aparte a V. 
Ex•, Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- J;: oportuno o discurso de V. Ex•, 
mais uma vez repetido, representando um dos Estados do Nordeste, na recla
mação que temos feito sob a crise que novamente estâ alcançado a região nor
destina. Devo dizer a V. Ex• qui:: fez alusão à reunião dos Secretários de Agri
cultura da quarta-feira passada, que tomei parte nesta reunião. Tive oportu
nidade de dar o meu depoimento sobre a situação do Rio Grande do Norte. 
Estavam presentes alguns Governadores, inclusive, o da Paraíba, o 
de Pernambuco e o do Rio Grande do Norte. Posso assegurar a V. Ex• que 
realmente o Governo está interessado em atender imediatamente às nossas reM 
clamações, contar.: .... "'uc: os norelesii.":!os não sofram, além das crises que nos 
abateram no ano passado, mais essa ameaça nos seus lares, na manutenção 
das suas famílias. Mas posso também dizer a V. Ex• que no ano passado, sem 
dúvida nenhuma, funcionaram otimamente as instruções, ou por outra, a 
ação do Governo. Preferiria que nós, nordestinos, nos reuníssemos e estudásM 
semos uma solução para levá-la ao Governo. Naturalmente, nós que somos 
mais responsáveis, pois somos repreSCiltantes daquela gente sofredora levás
semos ao Governo, com o nosso conhecimento e a nossa vivência, medidas 
mais eficientes para que amanhã pudéssemos melhor conviver com o proble
ma da seCa. Entre elas posso citar- e tenho a impressão de que seria de gran
de alcance- se o Projeto Sertanejo, limitado como é em 500 hectares e numa 
média de financiamento ao l-edor de um milhão de cruzeiros fosse ampliado, 
tirando o limite da área e também o limite do financiamento de acordo com o 
projeto que fosse aprovado, em eXtensãO-bem máior que propiciasse amanhã, 
uma convivência nossa com o problema da seca. Os recursos que têm chega
do são limitados. Tenho impressão de que nisso estamos hã séculos procuranM 
do soluções sem encontrá-las: ou é a iniciativa do Governo ou não existe ini
ciativa particular, porque não existe recurso. Então, se nos dessem os recurM 
sos com a filosofia do Projeto Sertanejo, com· juros subsidiados e projetes 
com que nós pudéssemos fazer grandes barragens e também construir as 
obras complementares de irrigação e outras necessárias, tenho certeza de que 
daríamos uma grande ajuda a fim de que o prObiCina da seca pudesse mais ur
gentemente ser encarado e déssemos ao sertanejo, ao homem do Nordeste, 
possibilidade de conviver com ã seca. A medida que o Governo tomou foi óti
ma, ninguém pode recusar o elogio. Pela primeira vez se permitiu ao homem 
não sair de sua casa e ser mantido no trabalho. Mas nós, que temos proprie
dade de ãrea maior, financiamos o Governo em 50%; aqueles proprietários 
que têm terra superior a 500 hectares ficaram responsáveis por 50% das desM 
pesas. EntãO, os proprietários dessa faixa já estão completamente exauridos 
nas suas possibilidades financeiras, porque ficaram endividados, financiando 
em 50% durante a época das secas. Atualmente, tenho a impressão, de que 
nós não teríamos condições de exigir desses proprietários os 50% para auxi
liar o trabalho dos seus moradores, dos seus empregados. Então, eu lembra
ria que nós devíamos nos reunir num estudo sério, correto, como costumaM 
mos oferecer quando se trata de problemas nordestinos e dar ao Governo um 
projeto que representasse uma filosofia diferente e que-pudesse melhor servir 
àquela gente tão sofredora. Quero também dizer a V. Ex• que o Governador 

do meu Estado já decretou emergência em cento e trinta e um municípios, 
pois o Rio Grande do Norte, sem nenhuma dúvida, é o Estado mais alcança
do pela estiagem, nesta hora. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Recordo, eminente 
Senador Dinarte Mariz, que, no final da semana passada, após o seu retorno 
d_e Recife, quando participou -de um encontro na SUDENE com os Secre
tários de Agricultura, V. Ex• conclamou a mim e a outros representantes do 
N ardeste para uma tomada de posição que -significasse, precipuariiente, a ela
boração de um trabalho com sugestões válidas, para que pudéssemos enfren
tar a realidade da seca no N ardeste. 

Não há dúvida de que, no ano passado, já se avaQ.çou em termos de um 
melhor atendimento, quando se assitiu ao término daquelas famigeradas 
frentes de serviço, reconhecidamente desumanas, que precisavam ser substiM 
tuídas por outros mecanismos mais eficazes, que pudessem manter o homem 
do campo em seu próprio habitat. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ouço o aparte do 
nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr, Alberto Silva (PP- PI)- Gostaria, nobre Senador, de entrar um 
pouco no pron~n~iaf!lento de __ y. Ex• para trazer uma contribuição ao que 
V. Ex• acaba de dizCr a eSta -Casã, quando considera que no ano passado as 
providências do Governo Federal já foram melhores. Em vez das frentes de 
trabalho, ele procurou atender o homem na sua moradia, ao lado dos pro
prietários de terra. Mas, o que ainda não aconteceu, e concordo com o Sena
dor Dinarte Mariz, ê que se deva reunir, nós aqui do Congresso, os que jâ 
ocupamos cargos executivos naquela ârea e que trazemos alguma experiência, 
aqui há vários ex-Governadores e representantes também no Congresso, 
como V. Ex•, que tão bem conhece o interior do Cearã, que nos juntássemos 
e procurássemos oferecer o fruto de nossa experiência, tirando um pouco da 
tecnocracia que estã olhando o problema de um ângulo vesgo, totalmente de
formado, porque, na verdade, o Nordeste não tem a água total, necessária 
para que se possam promover grandes irrigações. Na verdade, temos mais de 
lO milhões de homens, no campo; e se considerássemos que cada homem pu
desse viver com um hectare irrigado, teríamos que ter 10 milhões de hectares 
irrigados, no mínimo para atender a uma população que estâ no campo. 
Acho que o problema é outro e que poderia ser resolvido de outra maneira
já vejo que V. Ex'- recebe o sinal de que o tempo do seu discurso está se encer~ 
rando - eu me aguardaria para, numa próxima oportunidade, falar sobre a 
experiência que eu tive no Governo do Piauí sobre esse assunto, experiência 
concreta, positiva e real. Vou trazer a esta Casa como contribuição àquele 
apelo do Presidente Figueiredo para que tragam sugestões válidas para os 
problemas brasileiros. Quero felicitar V. Ex' pelo excelente tema e pelo exce
lente pronunciamento que faz nesta tarde. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Agradeço eu a V. Ex•, 
nobre Senador Alberto Silva, a inestimável contribuição que traz através do 
seu aparte ... 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- ... para que o Gover
no Federal encare, de frente, esse problema que está a exigir um equaciona· 
mente adequado a fim· de que rião estejamos a experimentar, a cada ano, difi· 
culdades dessa magnitude, atingindo milhões de brasileiros. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Nobre Senador Mauro Benevides, 
V. Ex' aborda, nesta Larde, um assunto que nos diz, a nós, nordestinos, muiM 
to de perto. Até agora, V. Ex• tem recebido apartes de representantes de qua~ 
se todos os Estados do Nordeste, com assento nesta Casa. E, se fala, exataM 
mente, de como assistir, na presente conjUntura, os flagelados, aqueles que 
são, novamente, tangidos pelo infortúnio, Mas, V. Ex•, quando começou o 
seu pronunciamento, nesta tarde, falou numa coisa que eu, na ausência de 
V. Ex•, tratei, neste Parlamento, quando chegava-me às mãos o jornal O Po~ 
vo, lá da nossa Fortaleza, com um artigo, nele inserido, muito bem lançado e 
intitulado "'Estudos Climatológicos" que deveriam ser feíto pelo Centro Ae
roespacial de São José dos Campost em São Paulo. V. Ex• sabe que tivemos a 
idéia, através dos nossos Governos estaduais, de darmos praticamente o pri
meiro passo nesse sentido, com a instalação da FUNCEME, aquele órgão de 
bombardeamento de nuvens para produzir chuvas artificiais. Mas, o impor
tante seria justamente um estudo, pesquisa, saber se essa estiagem do Nordes
te é uma conseqüência das manchas solares, se é da orientação dos ventos, e 
como, então, fugir dessa alternativa incômoda com a antecedência, que per-
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mita um diagnóstico de como preservar contra a estiagem e não ficarmos a 
mercê do tratamento improvisado do mal climático que, ciclicamente ataca o 
Nordeste. Por conseguinte, V. Ex•, aborda, neste instante, este assunto, e 
devo-lhe dizer que estou de pleno acordo, solidário com pensamento de V. Ex•. 
Os Governos estaduais deviam conjugar esforços no sentido de ativar en
tendimentos com o Centro Aeroespacial de São José dos Campos, para que 
assim, em ação conjunta, fizessem um estudo razoáv~l. racional, para diag
nosticar as estiagens que afligem as populações nordestinas. Eu felicito 
V. Ex• porque, na verdade, o assunto é muito palpitante e nos interessa de 
perto, como nordestinos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDJiÍ- CE)- Meus agradecimentos 
a V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, e o artigo a que alude V. Ex•, dele já 
tomei conhecimento, bem assim de uma exposição de motivos da Associação 
Comercial do Cearã, dirigida ao Sr. Governador dÓ Estado, na qual ê sugeri
do o estabelecimento de um convênio entre o Centro Ae.roespacial de São Jo
sé dos Campos e a Fundação de Chuvas Artificiais do Cearã, FUNCEME 
com vistas a se oferecer uma apreciação mais precisa aos fenômenos climato
lógicos registrados no Nordeste brasileiro. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Mauro Benevides, quando fala· 
mos do sofrimento do Nordeste· que lhe advém das secas mantemos sempre a 
esperança de que uma solução efetiva- seja encontrada pela ação do Goy_erno 
para mudar a triste perspectiva da nossa região. Sei que este ano, depois de 
um início pro-missor da estaçãO chuvosa, as chuvas pararam abruptamente, e 
está grande parte do Nordeste hoje afetada por uma seca estranha, porque na 
realidade todo o Nordeste estã verde, e pelo que nós sabemos não haverá sa
fra em toda esta ãrea afetada pela estiagem. A SUDENE, como órgão regia· 
nal, já reuniu todas as autoridades de cada um dos Estados afetados, na área 
da agricultura e pecuária, e já apresentou os seus relatórios ao Ministro 
Mário Andreazza, e o que nós acreditamos é que as medidas efetivas para este 
ano já foram totalmente acertadas. Mas antes que e~sas med~das sejam execu
tadas, o Ministério do Interior já autorizou que todas as populações acaso em 
dificuldade, po~ questão da seca, sejam imediatamente_ atendidas, indepen
dentemente da ação geral do Governo que deverá ser desencadeada. Um ou
tro ponto fundamental é o estudo feito pelo Centro Aeroespacial de São José 
dos Campos, um estudo sêrio, que pode não conduzir a um resultado efetivo 
desde que se trata de dados teóricos, e é importante que o Nordeste dele tome 
conhecimento porque esses estudos prevêem não só um mas três anos de seca, 
a começar por 1980. E este seria o melhor dos 3 anos. O pique da dificuldade 
estaria em 1982. De modo que eu deixo com os nossos colegas da Bancada do 
Nordeste a idéia de convidar os técnicos do Centro Aeroespacial de São José 
dos Campos, para uma exposição dos seus estudos aqui no Senado, para que 
possamos avaliar o grau de segurança dessas indicações, e alertar as autorida
des para as dificuldades caso- se concretizem as previsões, o que será uma ca
tástrofe em toda a nossa tegião. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Não hã dúvida, nobre 
Senador José Lins, de que a sugestão constante do trecho final do seu aparte 
deve ser considerada pelo Senado Federal, e jâ agora assumo o cómpromisso 
com V. Ex', com o nobre Senador Dinarte Mariz, com os eminentes Senado
res que me apartearam, de submetê-la ao exame da ComissãO de Assuntos 
Regionais, a fim de que, depois desse debate, nós possamos elaborar este do
cumento pela qual se bate tão empenhadamente o iJustre representante do 
Rio Grande do Norte. 

Com isso o Senado Federal teria oferecido uma colaboração inestimável 
para a apreciação·, estudo e, sobretudo, o equacionamento de um problern_a 
da maior significação para o Nordeste. 

Na programação de emergência, coordenada pelo Ministério do Interior 
e da qual participam os govCi.õOS- estaduais, _a SUDENE, o DNOCS e outros 
órgãos oficiais, serão corrigidas, certamente, algumas distorções ocorridas 
em 1979, denunciadas por Sindicatos rurais e alguns representantes da Igreja. 

Aliás, nos grupos de trabalho que vierem a ser formados bem_ que pode
riam ser indicados representantes do Sindicalismo Rural, aos quais se assegu
raria o acompanhamento de perto de todas as medidas postas em prática pe
los setores governamentais competentes. 

Sr. Presidente, a edição de hoje do jornal O Povo traz um editorial intitu
lado "O Trabalhador Rural", em que aquele conceituado periódico cearense 
defende a participação saliente do trabalhador rural, no acompanhamento da 
programação estabelecida para o Nordeste. 

Eis a sua íntegra: 

O TRABALHADOR RURAL 

Técnicos do governo do Estado intensificaram estudos para in
troduzir no plano de emergência modificações capazes de 
transformá-lo Dum instrumento mais eficiente no esforço de am
pliação e consolidação das bases de resistência dos sertões aos efei
tos das secas. Segundo anunciava ontem na Assembléia o deputado 
Diógenes Nogueira, que vem acompanhando o trabalho desses téc
nicos, a emergência dará ênfase neste ano à solução do problema 
hídrico, pressupondo-se a prioridade à construção de açudes peque
nos e médios e à concessão de crédito aos proprietários rurais para a 
aquisição de motobombas e eletrobombas para o melhor aproveita
mento dos recursos de água e de solo disponíveis. 

O parlamentar defendeu a concessão de recursos~ fundo perdi
do aos proprietários de' menos de 100 hectares, para que possam ofere~ 
cer o devido amparo aos moradores e evitar. assim, o êxodo de par
celas consideráveis da mão-de-obra rural. A proposição é justa, sen
do de esperar apenas que, como se trata de recursos a fundo perdi
do, ao morador seja dada a oportunidade de preparar as glebas que 
pretende cultivar no inverno vindouro, com o que se estarã elimi
nando uma deficiência do plano de emergência do ano passado 
apontada pela, Eederação dos. Trabalhadores. na Agricultura_ do 
Ceará. 

O representante jaguaribano fez bem em levantar a questão. E 
pelo trabalhador rural, quem fala?~ passivei que se possa melhorar 
substancialmente o sistema de atendimento de suas necessidades 
dentro do que se propõem os governos da Uníão e ao Estado. Sabe
se que, inteiramente- absorvidos nos serviços dos proprietários, mui· 
tos desses rurícolas não tiveram, na estiagem de 79, condições de se 
dedicarem à preparação das terras e_!p. que desenvolvem, por sua 
conta e risco, as pequenas culturas de subsistência. 

Talyez esta seja uma das experiências acumuladas no ano pas
sado pelos que estiveram envolvidos, _em nível_t~cnico, na emergên
cia. Tais eXPeriências poderão ser agora aprov_e!tadas com a finali
dade de conferir' ao plano efeitos sociaiS màis abrangentes. E justo é 
que, no momento em que esse instrumento é redimensionado, para 
atender a uma conjuntura mais grave que a da ano passado, setores 
diretamente interessados no amparo ao homem rural sejam consul
tados. 

Cremos que seria de bom alvitre que os técnicos e ·o-s-represen
tantes do povo n-a Assembléia Legislativa procurassem recolher as 
sugestões da entidade que congrega, em base estadual, os sindicatos 
dos trabalhadores rurais- a t'etraece- sobre a maneira mais ade-
quada de se dar solução a determinados problemas da emergência. 
A entidade tem também uma experiência que não pode nem deve ser 
subestimada. E há muito vem procuiancfo, iitfelízmente sem suces .. 
so, levá-la a quem de direito. Ouçamos. pois~ os homens que mais 
Sofrem, nas próprias carnes, os efeitos da crise climática. 

Além deles - dos trabalhadores rurais - também o empresariado de 
cada Estado deveria integrar o comando das opera-ções assistenciais, numa 
colaboração das mais válidas que haveria de se constituir benéfica para o exa
to cumprimento dos programas a serem executados. 

No momento em que, Sr. Presidente, postulo uma maior urgência na 
ação do Poder Executivo Federal, ofereço estas sugestões - a que se somam 
a dos eminentes Senadores que me apartearam- pelo acolhimento das quais 
irei me empenhar, na certeza de que_ as mesmas servirão para impedir que er
ros ou omissões sejam cometjdos, em 1980, nas ingentes tarefas de socorro ao 
Nordeste, acossado por nova seca parcial. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARJZ PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Gabriel 
Hermes ~ Cunha Lima - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante - Gilvan 
Rocha - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- Hugo 
Ramos - Itamar Franco - Murilo Badaró ~ Tancredo Neves - Orestes 
Quêrcia- Lázaro Barboza.....:. Valdon Varjão- Vicente Vuolo- Mendes 
Canale- Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- Jaison Barreto- Paulo 
Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
serâ lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lido o sel{uinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1980 

Institui a estabilidade provisória da gestante, do trabalhador aci~ 
dentado e do menor no ano de seu alistamento militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Além do caso previsto no§ 311 do art. 543, da CLT, é assegura

da a estabilidade provisória: 
I -da gestante, pelo prazo de sessenta dias após o término da licença de 

gestação; 
II - do trabalhador acidentado, pelo prazo de sessenta dias após o tér

mino do afastamento daí decorrente; 

de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em 
Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Aderbal Jurema. 

REQUERIMENTO N• ISO, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 28, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar em Cr$ 
159.605.363,20 (cento e cinqUenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, tre
zentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Nilo Coelho. 

REQUERIMENTO N• 151, DE 1980 III - do menor, no ano do álistamento militar, até a data de incorpo-
ração de sua classe. Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, reqU;eiro dispensa de 

Art. 2r;> Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
as disposições em contrário. - 29, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar 

Justificação 

O projeto visa assegurar a estabilidade provisória da gestante, do traba
lhador acidentado e do menor no ano de seu alistamento militar. 

A estabilidade provisória, que jã existe na lei para cõnterriplar os empre
gados sindicalizados, que exerçam cargos de direção sindical ou de represen
tação profissiOnal, abrangerá, doravante, segundo os termos do projeto, as 
gestantes, os menores alistados no serviço militar e os trabalhadores acidenta
dos. 

Trata-se de medida marcadamente justa que hã muito tempo vem sendo 
pleiteada pelas classes trabalhadoras do País, particularmente pelos metalúr
gicos do ABC paulista que a incluíram em seu elenco de reivindicações duran
te as recentes negociações sobre salários e condições de trabalho. 

Nos três casos mencionados na proposição •. a estabilidade provisória é 
necessária. A experiênCia tem demonstrado que empregadores inescrupulosos 
não podendo despedir a mulher gestante enquanto essa estâ de licença, ou, o 
empregado que vai prestar o serviço militar obrigatório, ou, ainda, o empre
gado acidentado enquanto submetido a tratamento médico, o fazem ou ante
cipadamente (nos casos dos alistados no serviço militar) ou logo após vencida 
a licença (gestantes e acidentados). 

em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e vinte e 
cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívi
da consolidada interna, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão se
guinte. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. -José Lins - Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos, 
contra o voto do Senador Dirceu, Cardosp. 

Os projetes figurarão na Ordem do Día da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 130, de 1980, do 
Senador Humberto Lucena, solicitando urgência. nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Sena
do n9 2, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre a escolha e a no
meação dos dirigentes das fundações de ensino superior. 

Confiamos, pois, na aprovação do presente projeto de lei, por envolver A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
medida de justiça e de evidente alcance ~ocial. adiada por falta de quorum. 

Sala das Sessões~ 15 de maio de 1980.- Franco Montoro. Em votação o requerimento. 
LEGISLAÇÃO CITADA Tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para encaminhar a votação. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos diante de 
- • · • • • · • • • • • • • • • • • · • • • · · · • • • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • • ••.•••.••.• -. . • • • . um projeto sobre o qual a anãlise a ser feita por esta Casa ê realmente muito 

Art. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou tranqiiila, principalmente se considerarmos que temos aqui na Liderança do 
representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, Partido do Governo um ilustre homem público que, como Ministro da Eduw 
não poderã ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para cação, teve oportunidade de conhecer esta matéria. 
lugar ou mister que lhe dificulte Ou torne impossível o desempenho das suas A posição da Bancada do PMDB em solicitar urgência para este projeto, 
atribuições sindicais. _parece-me- daquelas urgências que se justificam por si só. Não tenho ne-

§ 1110 emptegado perderá o mandato se a transferência forporelesolici- nhuma dúvida, Sr. Presidente, que não ~~â um senador nesta Casa, da Opo~ 
tada ou voluntariamente aceita, siçãó ou do Governo, que não tenha posição firmada sobre esta proposição. 

§ 29 Considera-se de licença não remunerada~ salvo assentimento da em- t:: provável que alguns tenham até preocupação e dificuldade em dar o seu vo
presa ou clâusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do to, mas, posição com relação a este projeto, me parece impossível possa exis
trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo. tir nesta Casa um parlamentar que não esteja em condições de, neste momen-

§ 39 :É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do mo- to, aprovar a urgênda e___: por que não dizer- neste momento dar o seu vo
mento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação to, favorável ou contrário, a este projeto. 
sindical, até 90 (noveilta) dias após o final do seu mandato, caso seja eleito, Trata~se, em primeiro lugar, de um projeto que, se tem a iniciativa, neste 
indusive como suplente, salvo se comete falta grave devidamente apurada Congresso, por parte do ilustre Senador Humberto Lucena, a iniciativa fun
nos termos desta Consolidação. damental da sua existência, vem por parte do oficio que a Casa recebeu de 
· · · · · · · · · · ·-· ·-· · · · · · • • · · · · · ~ · • • · · · · · · · • · · • ..• ·-·----- ~--... ~·............. uma instituição que merece, pelo menos, a consideração do Congresso Nacio

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 111-Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

nal- do Cons_elho de Reitores das Universidades Brasileiras, que, através de 
sua Direção, enviou ao Senado, quando da aprovação do projeto original, o 
seu protesto e a sua solicitação, no sentido de que não fosse, absolutamente 
aprovada,_ aquela disposição que incluía as Universidades- fundações como 
entidades a que cabe ao Presidente da República nomear tranqUilamente o 
seu reitor, como se fosse um funcionário da sua absoluta competência, da sua 
absoluta responsabilidade. 

REQUERIMENTO N• 149, DE 1980 Ora, Sr. Presidente, jã era da tradição d~ escolha dos Reitores do Brasil 
que o Co-nselho Uni_versitãrio, através de uma lista tríplice, indicasse os no

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de mes ao Presidente da República e entre esses três o Presidente escolhia o Rei
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nll27, tor. Esse número de três foi aumentado para seis~ e foi cumprida atê ontem 
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essa disposição. O ConselhO UniveiSitário-Se reitnla-C-lruiicava ao Presidente 
da República seis professores, para que dessa lista o Presidente da República 
escolhesse o que mereceria a sua confiança. 

Transformar uma universidade, -ainda-que uma fundação, em uma sim
ples autarquia, com o· Reitor nomeado pelo Presidente, demissível ad nutum, 
escolhido quem ele bem entende, sendo homem de dentro ou de fora da uni
versidade, professor ou não, civil ou militar, com capacidade ou sem capaci
dade, à revelia do corpo docente e do corpo discente da universidade, parece
me um absurdo, para não dizer um escândalo; parece-me que é ir contra o 
espírito de quem deseja realmente um ensino superior que venha de encontro 
dos interesses deste País. 

Ora, Sr. Presidente, o que se estã a querer, o que se está a exigir, o que se 
está a buscar, quando ainda o Ministro da Educação falava no levantamento 
feito por ele do ensino universitário e do atraso do ensino neste País, jã é um
aprimoramento, já é uma melhoria, já é um aperfeiçoamento, mas que pelo 
menos não piore aquilo que porventura bom não estivesse. 

Gostaria de saber qual o argumento, qual a lógica, qual o espírito, qual a 
razão que se tem para defender o princípio de que o Presidente da República 
deve considerar o Reitor com um ofjlce-boy que está servindo no seu gabine
te, o homem que ele nomeia, o homem que ele demite, o homem que ele man
tém, o homem de quem ele retira a confiança ao seu bel-prazer. 

Mas, por que vamos dividir as universidades brasileiras entre aquelas cu
jos Reitores são escolhidos pelos seus integrantes e aquelas que terão quere
ceber o Reitor que o Palácio do Planalto houver por bem determinar ao seu 
bel-prazer? Por conveniência política, por conveniência- partidária, por uma 
conveniência qualquer, mas não aquela do interesse da universidade. Agora, 
a bancada do PDS negar urgência a esse projeto e não dar quorum, não per
mitir que se aprove a ufgência e não ter, pelo menos, a franqueza de votar 
contra e argumentar por que estã votando contra, é que nós da Oposição não 
podemos entender. Poderão nos acusar, Sr. Presidente, de que a bancada da 
Oposição estã dificultando a tramitação dos projetas neste Congresso; Poder
se-á dizer que têm projetas importantes que estão na pauta e que devem ser 
votados e que não podem sê-lo, porque hã falta de quorum e a bancada da 
Oposição pede a presença de quorum para votar este projeto. M-as, será que 
este é um projeto que não é daqueles a merecer a seriedade e o atendimento 
por parte desta Casa? Serã que o Senado da República não tem pela universi
dade e pelo ensino superior brasileiro o respeito que eles merecem? 

Ora, Sr. Presidente, nós da Oposição permanecerenios na: nossa posição 
pedir verificação de quorum e pedir que se vote essa urgência, ou que a banca
da do PDS diga por que não quer votar essa urgência; diga dos argumentos, 
dos profundos argumentos, do conteúdo desses argumentos que a bancada 
do PDS tem para se insurgir contra o Conselho de Reitores do Brasil, -que, 
reunido, por unanimidade, manifestou a esta Casa a sua discordância pelo 
procedimento arbitrário por parte do Governo. E se fosse um ato de exceção, 
se fosse um ato do AI~5, se fosse um ato complementar, se fosse um ato de ex
ceção~ onde o Presidente da República tivesse tomado a decisão de ele no
mear, pelo menos seria algo que ficaria por conta do Presidente da República. 
Mas esta Casa foi que votou. E, quando votou, jã sabia do requerimento dos 
Reitores, já tinha a emenda do Senador Franco Montoro, pedindo que da no
meação dos diretores das fundações fossem retirados os Reitores das Univer
sidades; que fosse dado a elas um tratamento idêntico, previsto na Lei do En
sino Superior, porque a lei que tni.ta d:i matêria~ qUal as universidades estão 
ligadas é a lei que determina que o Reitor seja escolhido através de uma lista 
sêxtupla, indicada pelo Conselho da Universidade. 

A nossa posição é muito clara, Sr. Presidente; para nós o Conselho das 
Universidades merece respeito. E para nós o grave é que foi o Congresso Na
cional que deu atribuição ao Presidente da República para esse esbulho, para 
esse absurdo. A responsabilidade inicial, portanto, se é do Presidente da Re
pública, que enviou o projeto, ao final passou a ser desta Casa, que deu a últi
ma voz, não aprovando ontem a emenda do Senador Franco Montara e não 
querendo aprovar hoje o projeto de urgência do ilustre Senador Humberto 
Lucena, do meu partido. 

Acredito que a posição é muito clara. Este não é um projeto político, Sr. 
Presidente; este não é um projeto eleitoral; este não é um projeto partidário; é 
um projeto que está diretamente ligado à universidade brasileira. E volto a re
petir: já que pouco se dã ao ensino universitário brasileiro, jã que ele atraves
sa uma crise das mais sérias, pelo menos não se lhe tire o direito que ele tem 
de sua alta administração, que não é tão autónoma, porque numa lista de 6 
nomes o Presidente vai indicar o Reitor. Agora, transformar o Reitor da Uni
versidade num bedel demissível ad nutum do Presidente da República é que 
me parece um absurdo com o qual a Bancada da Oposição absolutamente 
não concorda. E quero crer, Sr. Presidente, apesar de que a bancada do PDS 
ser bancada do Governo, não me parece que no estatuto, que no programa do 

PDS, onde estão escritas sobre a educação palavras com as quais nós concor
damos, não me parece que no programa do PDS, repito, tenha nada que diga 
que uma Universidade tem que ter Reitor nomeado como cargo de confiança, 
como cargo da estrita liberalidade do Presidente da República. 

Não me parece, Sr. Presidente, que o PDS, através da sua bancada nesta 
Casa, em cumprindo o programa do seu partido, nele tenha algo que diga que 
deva aprovar um projeto contra este, que fala gritantemente contra o próprio 
programa do partido oficial, dentro desta Casa. 

Por esta razão, a Bancada da Oposição, Sr. Presidente, é a favor da ur
gência e se manterá nessa posição e a favor da aprovação do projeto. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais quem queira 
usar da palavra, no encaminhamento, vamos passar à votação. 

Os Srs. Seriadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
votação. 

Convido o nobre Senador Lourival Baptista para proceder à chamada 
nominal, uma vez que o aparelho eletrônico estã acusando defeito. (Pausa.) 

Vai-se proceder à chamada. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO
RES: 

Jorge Kalume - José Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Pa
rente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Alexan
dre Costa - Henrique de La Rocque- José Sarney- Bernardino Viana
Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Dinarte Mariz - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Jú
nior- João Calmon- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Murilo Badaró 
-José Caixeta_- Lenoir Vargas- Tarso Dutra. 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADO
RES: 

Humberto Lucena - Dlrceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 2 Srs. Senadores 
e ' 4NÃO" 31 Srs. Senadores. Computando-se o voto do Presidente, atinge-se 
o quorum mínimo de 34 Senadores para deliberação. 

O requerimento foi rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 125, de 19&0, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta 
os Projetos de Lei do Senado n• 188, de f978, do Senador Orestes 
Quércia, que acrescenta e modifica a redação de dispositivos da Lei 
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966; e n• 319, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, que permite ao empreg:ido utilizar a conta vincula
da ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 89 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n• 5.107 f66. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 

A Presidência farâ cumprir a deliberação do P1enârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 144, de 1980, do 
Senador Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento lnterno, para o Projeto de Lei do Sena
do n9 10, de 1980, que .. revigora o parágrafo único do art. 33 da Lei 
n• 5.682, de 21 de julho de 1971", de autoria do Senador Orestes 
Quércia. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
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Rejeitado. 
A matéria volta a sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único _(apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 229, de 1979- Complementar; do-Senador Franco Montoro, que institui 
o auxílio-doença em favor do trabalhador rural, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.132, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. f9-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 152, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea b do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n9 229 /79-Complementar. a fim de que seja encaminhado ao reexame da Co
missão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980.- Franco Montoro. 

O SR. PRiSIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário a maté~·ia sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 
214, de 1979, da Comissão Diretora, que cria e transforma cargos 
do Quadro Permanente do Senado Federal e dâ outras_ providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.094, de 1979 e 269, de 1980, das Co
missões: 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido; e 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade da 

Emenda n• l, de Plenârio. 

A matéria teve- a sua discussão encerrada na sessão de lO de abril último, 
com apresentação de emenda em plenãrio, de autoria do nobre Senador Di
narte Mariz. 

A Presidência esclarece que, nos termos do artigo 336, inciso XVIII, do 
Regimento Interno-, a referida emenda não serã submetida a votos, uma vez 
que a Comissão de Constituição e Justiça a declarou inconstitucional. 

Em votação o projeto, em segurido turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) -
Aprovado. 
A matêria vai à Câinira- dos oe{mtados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 214, de 1979, que cria e transforma cargos do 
Quadro Permanente do Senado Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 É criado, no Quadro _Permanente do Senado Federal, no Grupo 
- uDireção e Assessoramento Superiores", Código SF-DAS-100, estrutura
do nos termos da Lei n"' 5.645, de 1970, o cargo de provimento em comissão 
de .. Diretor da Secretaria de Serviços Especiais", Código SF-DAS-101.5. 

Art. 2'i' O cargo em comissão de 4 'Diretor da Subsecretaria de Serviços 
Especiais", Código SF-DAS-101.4, é transformado no cargo em comissão de 
"Diretor da Subsecretaria de Engenharia", Códi~o SF-DAS-101.4. 

Art. 3'i' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas 
à conta das dotações orçamentãrias do Senado Federal. 

Art. 49 Esta Lei entra em viSor na data de sua publicação. 
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi~na) - Item 6: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
209, de 1975, do Senador Orestes Quércia, alterando a Lei n• 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que '"estabelece normas para a concessão 
de assistência judiciária aos' necessitados", tendo 

PARECERES, sob n•s 8 e 9, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juric;iici

dade, e, no mérito, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com Emenda n9 1-CF que apresenta. 

Em votação o projeto, em primeiro turno, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda a ele oferecida. 
A matéria vai ao Arquivo. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 209, DE 1975 

Altera a Lei n9 1.060, de S de fevereiro de 1950, que "estabelece 
normas para a concessão de Assistência Judiciária aos necessitados''. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 2• da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, passa a vigo
rar com a -seguinte redação: 

"Art. 29 Gozarão dos benefícios desta lei os nacionais ou estrangeiros 
residentes no País que necessitarem recorrer à Justiça Penal, Civil, Militar ou 
do Trabalho. 

§ J9 Considera-se necessitado, para fins legais, quem não aufere renda 
superior a 5 (cinco) vezes o maiot salário mínimo vigente no País. 

§ 2'i' Considera-se também necessitado, a critério do juiz competente, 
quem, embora com renda superior à prevista no parágrafo anterior, estã em 
situação ~con6mica que não lhe permita pagar as custas do processo e os ho
norários de advogados, sem prejuizo do sustento próprio e da família". 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'i' Revogain-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 'i: 
Votação, em primeiro ~umo, do Projeto de Lei do Senado n9 

221, de 1977, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre a fis· 
calização das entidades paraestatais vinculadas à União pelo Con~ 
iresso Nacional, ·e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 44 a 46, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela consti

tucionalidade, juridicidade e favorável quanto ao mérito; 2'i' pronun
ciamento: (reexame solicitado pela Comissão de Finanças)- acei
tando a conclusão daquela Comissão de que o Projeto não é de Lei 
Complementar; e 

- de Finanças, favorável. 

Antes de submeter a matéria ao Plenáric cabe à Presidência esclarecer 
que o projeto em exame, de autoria do Senador Roberto Saturnino, foi apre
sentado como sendo de lei complementar. A Comissão de Finanças, entretan
to, em seu Parecer de n<?45, de 1980, considerou a matêria como objeto de lei 
ordinária, com o que concordou a Comissão de Constituição e Justiça, inclu
sive com a apresentação de duas emendas visando retirar da proposição o ter
mo complementar. 

Assim sendo, não havendo objeção do Plenário, a Presidência irá colocar 
em votação o projeto, em primeiro turno, obedecendo o rito normal de pro
posição ordinária, dispensada a votação das emendas da Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça.· constantes do seu Parecer n9 46, de 1980. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Casa se defronta, neste instante, com uma proposição de real magnitu
de, que se insere entre aquelas que objetivam aSsegurar eficácia ao dispositivo 
constitucional, pertinente ao controle e fiscalização de administração descen
tralizada. 

Sabe o SenadO Fed.:ral que o art. 70 da Carta Magna foi regulamentado 
pela Lei n9 6.223, de julho de 1975, conferindo poderes amplos a duas Comis
sões permanentes: no âmbito do Senado Federal, a Comissão de Finanças e, 
no da Câmara dos Deputados, a Comissão de Fiscalização Financeira e To
mada de Contas. 

O certo é, Sr. Presidente, que em razão da precariedade de funcionamen
to desses órgãos técnicos, não tem sido possível ao Congresso Nacional cum
prir cabalmente com os 'Seus encargos de fiscalização, limitando-se apenas a 
apreciar, em cada exercício, as contas do Senhor Presidente da República, en
caminhadas com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. 

No seio daquela Corte Especializada tem-se discutido, sob o ponto de 
vista doutrinário, se o relatório do Tribunardeve se cingir aos aspectos for~ 
mais e contábeis do exercício enCerrado, ou se, por outro lado, pode assumir, 
maior amplitude, transformando-se também em uma avaliação de progra
mas e de objetivos levados a cabo pela administração pública. quer a di reta, 
quer a indireta. 
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Com o seu projeto, o nobre Senador Roberto Saturnino pretende exata
mcnte obrigar o CorigfcsSO Nacional a cumprir com eficiência redobrada à 
sua missão fiscalizadora, trazendo à apreciação do Senado e da Câmara além 
das contas, os programas, os políticos e as metas avaliadas com maior serie
dade pelos Srs. Senadores e Deputados. Até hoje, jamaiS se fez isso neSta Ca~ 
sa, apenas nas contas relacionadas com o exercício de 1973, buscou o então 
Ministro Batista Ramos, recentemente aposentado do Tribunal de Contas da 
União, levar aquela Corte a uma apreciação mais ampla das contas governa
mentais, o que ensejaria, no âmbito do Congresso, a que também se debatesse 
a programação cumprida pelo Executivo e pelas entidades da administração 
indireta. 

Lamentavelmente. porêm. uma outra diretriz seiuida pelo Tribunal tem, 
de certa forma, invalidada essa orientação, anterior, originada no Parecer de 
1973, graças à atuação do Ministro Batista Ramos. Mas, nos exercícios sub
seqUentes. não chegou ao exame da Comissão de Finanças, nenhum outro re
latório do Tribunal que nos permitisse constatar essa abrangência maior no 
trato da prerrogativa de fiscalização do Congresso Brasileiro. 

Por isso é que entendo ser da maior valia, da maior signifiCaÇão, de uma 
inquestionável relevância o projeto, sobre o qual vai decidir. neste instante, o 
Senado da República, obrigando., como o faz o nobre Senador Roberto Sa
turnino, através de sua proposição, o Congresso a se deter sobre os objetivos. 
sobre os programas ~as entidades paraestatais- e mais do que isso- impe
lindo por preceituação legal expressa os seus dirigentes a comparecerem às 
duas Casas num prazo certo; S. Ex• contribui positivamente para que cum
pramos, com absoluta seriedade, com uma eficiência, que não podemos dis
pensar, a nossa missão fiscalizadora, cometida pelo Corlstitucionalist3. de 
1967. 

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que, acolhendo esta propo
sição, o Senado ampliará essa sua prorrogativa e cumprirá com maior zelo o 
seu dever de resguardar o interesse público. (Muito bem!) 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encami
nhar a votação, ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senã.dores: 

O tema da estatização tem sido objeto, continua a ser objeto de debates 
intensamente travados, neste País, nos últimos anos. A nosso ver, esse debate 
nem sempre se tem orientado de maneira a mais correta, da maneira mais 
coincidente com os interesses da Nação, com os interesses públicos do povo 
brasileiro. É forçoso reconhec_er que tem havido abusos, tem havido dis
torções na condução da_s políticas dessas empresas estatais, muitas delas orga
nismos verdadeiramente gigantescos que, em vários casos, executam, formu
lam políticas que passam a atender mais a interesses próprios das empresas, 
dos seus diretores e do seu corpo de funcionário, do que propriamente aos in~ 
teresses públicos, aos interesses nacionais para as quais foram criadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que está faltando para coibir esses abu
sos, para corrigir essas distorções é precisamente a fiscalização de natureza 
política, é a submissão das políticas dessas empresas ao controle da sociedade 
exercida pelos representantes do povo, que são os parlamentares, no Con
gresso Nacional. E é exatamente isto_ o que o presente projeto objetiva, isto é, 
submeter obrigatoriamente todas as direções das empresas públicas, das enti~ 
dades pciraestatais, de um modo geral, ao controle do Congresso Nacional, as 
quais venham aqui, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente 
sempre que convocadas, para publicamente prestar aos representantes do 
povo contas, mas não contas sob o ponto de vista de despesas, mas contas sob 
o ponto de vista da ação política das empresas, como a criação de subsi
diárias, de empregos, salãrios, das políticas de ampliação dos seus objetivos, 
de compra de tecnologià. Enfim, demonstrar publicamente à Nação, atravês 
do Congresso Nacional. que as respectivas empresas estão desenvolvendo 
uma ação voltada para os objetivos maiores, os objetivos públicos de acordo 
com o interesse nacional e não desviadas, distorcidas para atendimento de in
teresses menores, ligados ao acúmulo de poder, nas suas estruturas burocrâti
cas. 

Esse, Sr. Presidente, parece-me o caminho certo, o caminho hábil para 
que se coloquem as coisas no trilho certo, sem cair na ação contraproducente 
de procurar estreitar o âmbito de ação dessas empresas, cortar os seus orça
mentos e produzir sobre a economia nacional efeitos altamente negativos sob 
ponto de vista de queda de investimento, enfim, queda da atividade econômi
ca em geral dada a importância que muitas dessas empresas têm para o desen
volvimento do progresso do País, o desenvolvimento econômico nacional e o 
próprio ritmo da atividade econõmica desta Nação. 

Assim, Sr. Presidente, o nosso objetivo, que teve a acolhida e a concor
dância de todas âs comissões técnicas que analiSaram o projeto, é exatamente 
o de coibir o~ abuso_s, corrigir as distorções e submeter~ obrigatoriamente, as 
políticas das empresas estatais ao controle da sociedade, exercido através do 
Congresso Nacional. (Muito bem!) 

O Sr. José Lins (PMDB- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSI': LINS (PMDB- CE. Para eqcaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, a Constituição da República prevê com muita clareza como se 
deve processar a fiscalização financeira e orçamentâria da União, no seu art. 
70. Diz esse artigo que tal controle se faz através do Tribunal de Contas da 
União. O controle cqmpreende uma forma exterr1a e outra interna, sendo que 
o externo está representado pela análise das contas do Presidente da Repúbli
ca e pela função de Auditoria exercida pelo Tribunal, através da tomada de 
contas dos diversos órgãos da administração indireta. 

Ora, Sr. Presidente, não me parece que se possa adicionar uma nova ma~ 
neira de fiscalizar as contas, as gestões financeiras e orçamentárias da União, 
senão através da norma constitucional, que é, em si, sábia. A fiscalização fi
nanceira e orçamentária, como função, não pode deixar de ser urr processo 
integral, continuado e constante ao longo do tempo. 

E realmente um processo exaustivo. Pode_ até se dar, que a sistemática 
atual, seguida pelo Tribunal de Contas, na sua metodologia de acompanha
mento das contas da União, não seja a mais satisfatória. Pode mesmo haver 
toda uma possibilidade de melhorar-se, de inovar-se, não só para que a fiscali
zação seja mais efetiva, mas para que ela também ajude a desburocratizar a 
vida administrativa do País, como se fez, aliáS, depois de 1964, quando se aca
bou com o regime do registro prévio da despesa pública. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o que me parece muito claramente é que a 
sugestão do projeto de lei do nobre senador ROberto" Saturnino não inova 
qualquer condição para a ampliação do púder de fiscalização do Senado. En
tendemos mesmo que a presença dos gestores das contas federais, no Senado, 
nada acrescenta à capacidade fiscalizadora desta Casa. Tais sessões se limita
riam a permitir a defesa dos relatórios que seriam apresentados, não cabendo, 
segundo~ projeto proposto, nem mesmo o julgamento desse relatório. E, jul
gar o quê? Julgar contas? Contas cujos detalhes. muitas vezes, são fundamen
tais e que só poderão ser avaliadas através de detalhes? Julgar políticas de 
ação? Este seria talvez o ponto mais negativo do projeto. Estaríamos inibin
do, limitando a ação do Executivo e dos gestores da coisa pública, de atuarem 
conforme essência da sua própría condição, de ente administrativo. Estaria
mos sujeitando esses administradores a julgamentos de ações políticas que, 
conquanto possam estar totalmente de acordo com a ética, com a economia, 
com os mais são princípios administrativos não estariam, entretanto, de acor
do com o modo de pensar de alguns parlamentares. 

No meu modo de ver, o Projeto de Lei do nobre Senador Roberto Sa 
turnino, além de nada acrescentar à capacidade de fiscalização do Congresso, 
da coisa pública, ainda traz no seu bojo um sêrio perigo submetendo a julga
mento o mérito de ações que são meras notícias de política administrativa. 
Imaginem os Srs. se fôssemos julgados e conden.ados, por termos que assumir 
nossa própria identidade política. 

Mas não é só isso, Sr. Presidente, o fato é que a convocação do adminis
trador da coisa pública, por esta Casa, é livre. Sempre que o Congresso qui· 
ser, poderã convocar o responsável, exigindo, inclusive, a anâlise de todos os 
aspectos contâbeis. econômicos, financeiros-, para que destes tome . .;:-r:mheci
mento. 

Assim, Sr. Presidente, votamos contra o projeto ora em análise. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para encaminhar 
a votação, o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebo com a maior supresa o discurso do nobre Senador Josê Uns. 
Imaginávamos nós que hoje teríamos a alegria de ver, quando S. Ex• se levan
tou, uma manifestação de S. Ex•-_favorável à aprovação do projeto. Afinal, S. 
Ex'- teve oportunidade e os integrantes de sua bancada tiveram oportunidade 
de discutír" essa matéria nas diversas Comissões. 

Nós verificamos aqui que este projete teve a aprovação da Comissão de 
Constituição e Justiça, tendo na época como Presidente o Senador Daniel 
Krieger, como Relator o Senador Osires Teixeira. 
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Verificamos que este projeto teve aprovação da Comissão de Finanças, 
quando lá estavam os Senadores Rafmundo Parente, Jorge Kalume, Jutahy 
Magalhães, Alberto Silva, Henrique de La Rocque e Lomanto Júnior. 

Verificamos que o projeto teve parecer tambêm favorável da atual Co
missão de Constituição e Justiça, com o parecer do nobre Senador Henrique 
de La Rocque - Presidente; Bernardino Viana - Relator; Almir Pinto, 
Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Aloysio Chaves, Senadores, economistas, 
juristas de alta responsabilidade, que inclusive aperfeiçoaram o projeto, 
apresentaram-lhe emendas na Comissão de Constituição e Justiça. 

Mas, de uma hora para outra, na hora da votação do projeto, que nos 
parecia que teria a aprovação unânime desta Casa, vem o ilustre Vice-Líder e 
dá uma manifestação contrária a todas as manifestações, de dezenas de Sena
dores do PDS, que deram o seu parecer e votaram sem a mínima restrição, to
talmente favoráveis, inclusive com o parecer de um deles a favor· da apro
vação do projeto. 

Ora, Sr. Presidente, ê um projeto da maior seriedade, da maior profundi
dade, ê um projeto que não é político, é um projeto que é técnico, é um proje
to que diz diretamente às finalidades desta Casa, à responsabíJidade destaCa
sa. Mas como é que nós vamos entender o procedimento do PDS no seio das 
Comissões, por ilustres Senadores, juristas comO o Senador Aloysio Chaves, 
e vamos ver agora, de uma hora para a outra, o Senador José Lins dar um 
pronunciamento 180 graus diferente daquele apresentado aqui por parte dos 
membros do PDS no seio das comissões? Dizer, Sr. Presidente, a esta altura 
dos acontecimentos. quando a vontade da Nação, quando esta Casa, quando 
hã uma generalidade, quando o Presidente da Câmara dos Deputados apre~ 
senta um projeto de reforma da Constituição para valorizar as atiVidades des~ 
te Congresso, o Senador José Lins está preocupado com que o projeto pode
ria estar limitando a atuação do Executivo. Mas por amor de Deus. limitados 
estamos nós em tudo. O Senador José Lins parece que ainda não se integrou a 
esta Casa, S. Ex:'-, que durante largo tempo, com brilhantismo, fez parte do 
Poder Executivo, parece que ainda está enCarnado como homem do Executi
vo, lã na direção da SUDENE, preocupado que alguém vá limitar a sua ação. 
S. Ex'" ainda não se integrou como Senador nesta Casa, que esta Casa tam
bém é um poder. 

Mas qual é a preocupação? Mas será que hâ por parte de alguém neste 
País, que tenha a preocupação de que o Poder Legislativo, de que o Congres
so.Nadonal esteja ou possa-e.star a limitar as ãtividade-S-do Poder Executivo? 
Quando há uma ansiedade, por parte da OAB, que ainda agora, há poucos 
dias, no seu congresso, deu como uma das finalidades fundamentais, uma das 
decisões fundamentais, um fortalecimento do Poder Legislativo. Pois, nesta 
altura, que não nos deixam legislar,- porque na verdade o Poder Legislativo 
- esta Casa na verdade tem um nome que se emprestaria muito mais dizer 
que isto é um Poder homologador, que está aqui para homologar, do que um 
Poder Legislativo. Mas, pelo menos, já que se diz que o Executivo tem que ser 
ágil, que o Executivo tem que ser rápido, que ele tem de agir, pelo menos que 
se dê a esta Casa outra atribuição, que é de fiscalizar. 

Agora, dizer que esta Casa ao fiscalizar os atos pode prejudicar, pode li
mitar o Executivo, sinceramente -111e parece algo que eu não consigo entender. 
Dizer que nada acrescenta à fiscalização, isso jã é uma dúbia interpretação de 
S. Ex• e uma incoerência. 

De um lado ele diz que se for aprovado o projeto limita o Executivo. De 
outro fado ele diz que ·nada acrescenta à fiscalização. Mas, se nada acrescenta 
à fiscalização, aonde que limita o Executivo? Parece-me que S. Ex• invocou 
dois argumentos totalmente antagônicos para defender o mesmo projeto. 

Agora, Sr. Presidente, diz S. Ex•- que nós podemos votar,, nesta Casa, 
quando nós quisermos, a vinda de alguém. Podemos votar a vinda de Minis
tros. Ainda agora, na Comissão de Finanças, aO tentarmos a co-nvocaÇão de 
um outro ilustre auxiliar da Administração Pública, que ocupa um alto cargo, 
S. Ex• respondeu que virâ se o seu Ministro" concordar. E tivemos que fazer 
um convite, não mais que um convite, porque a Constituição determina, a 
nossa Legislação determina, que convocação é de Mi~istro. 

Logo S. Exf. cometeu um equívoco muito grande, quando afirma que 
esta Casa, a hora que entender poderâ convocar q\lalquer Diretor, qualquer 
Presidente de sociedade de economia mista. Não pode, não. 

Agora, reparem os Srs. o que diz a Constituição. A Constituição diz que 
o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Congresso Nacional, é órgão de co
laboração do Congresso Nacional, é um órgão que faz a apreciação prévia do 
Congresso Nacional. Agora, se o Tribunal pode, por que é que o Congresso 
não pode? Mas, se o Tribunal pode, me parece que o Congresso deve, não po
de, me parece que é obrigação do Congresso Nacional, me parece que nós 
não estamos aqui fazendo algo de querermos ou não querermos buscar uma 
atribuição; é uma atribuição que é nossa e, nós, por omissão, estamos deixan~ 

do de executá-la; nós, por omíssão, estamos deixando de fazer a fiscalização 
que nós temos obrigação de fazer, que nós temos obrigação de executar. 

Agora, me parece que em uma hora que de um lado se está a dizer o exa
gero do aumento das comissões dos órgãos paraestatais, de que há um abuso 
das paraestatais, de que não hã fiscalização, e muitos falam até em ex:tirigui
las, me parece que o que está faltando, e diz muito bem o Senador Roberto 
Saturnino, o que está faltando é a fiscalização desse poder, o que está faltan
do é a possibilidade de o povo, através dos seus representantes, poder anali
sar, poder estudar, poder debater, poder conhecer, poder trabalhar, porque, 
na verdade, nós estamos aqui e a nossa obrigação não é apenas votar simples
m'ente sem sabermos o que estamos votando. 

As comissões, diz S. Ex', não estão em condições, mas poderão estar em 
condições. Este Congresso, este Senado tem funcionários em todos os setores, 
menos nas Comissões. As Comissões poderão, se aprovado o projeto do Se
nador Roberto Saturnino, aparelhar-se, como acontece, por exemplo, no 
Congresso americano. Lá, convocado um representante do Poder Executivo 
ou de qualquer setor para debater numa Comissão do Congresso Nacional, 
principalmente do Senado, o Senado não tem apenas os seus assessores técni
cos, mas tem condições de buscar em todos os recantos dos Estados Unidos, e 
convocar para serviço especializado, os melhores técnicos para debater em 
igualdade de condições com o Poder ExecutivO. 

Mas, infelizmente, o Senador José Lins, o brilhante e extraordinãrio Sena
dor, identifica-se com aqueles que acham que o Congresso, o Senado deve conti
nuar assim, que vai indo muito bem, obrigado. Esta é a nossa missão- fazer
mos os discursos da tribuna, votarmos, ou por decurso de prazo os projetos 
serem aprovados, sem serem votados ... Fiscalização é isto - o Líder Paulo 
Brossard vai à tribuna, faz uma análise sobre a mensagem governamental, e 
termina a ação deste Congresso. 

Parece-me que acima de Governo e de Oposição nós temos uma missão 
maior aqui. E se até ontem se dizia que essa missão não era exercida, porque a 
regulamentação não existia, a regulamentação estâ aqui! Ainda ontem se di
zia: se não tem lei, a lei deve ser feita, e se acusava a Oposição, inclusive, de 
não ter feito a lei. Pois a lei está aqui, e a esta altura não é mais urna lei do Se~ 
nado r Roberto Saturnino; é um projeto que tem a aprovação unânime da Co
missão de Constituição e Justiça, onde o PDS tem maioria; é um projeto que 
tem a unanimidade de duas Comissões de Constituição e Justiça, uma sob a 
Presidência do Senador Daniel Krieger e outra, hoje, sob a Presidência do Se-
nadoi-ffeflríQiie-âC Lá--RoCQU.e:- - --

É um projeto que tem o parecer favorãvel da Comissão de Finanças; é 
um projeto que tem o parecer favorável de todos os Senadores do PDS, em 
todas as Comissões, e em nenhuma delas tem um voto em separado, e em ne
nhuma delas tem uma vírgula do que o ilustre Senador José Lins apresentou 
neste plenário. 

É uma decisão da maior importância, Sr. Presidente. E, digo mais: é uma 
decisão histórica a que estamos tomando aqui neste momento - não é um 
simples projeto de lei. Projetes de lei votamos todos os dias, mas esta votação 
é uma votação histórica, se nós realmente aceitamos aquilo que buscamos do 
voto, se estamos aqui para legislar e fiscalizar. E quando dizem que há dificul
dades, hã um esvaziamento do Poder Legislativo pela Constituição, pela Jun
ta Militar de ontem, pela Constituição de 1969, é uma coisa, mas, aqui, rejei
tarmos esse projeto é nós nos fazermos a autolimitação, é nós estarmos nos limi
tando, é nós estarmos nos esvaziando, é nós não cumprirmos a nossa missão, 
é nós não cumprirmos a nossa finalidade por comodismo~ por falta de cora
gem de assumirmos aquilo que é nossa obrigação. 

Por isso, eu encaminho e acredito que os ilustres Senadores do PDS, que 
deram o seu voto favorável nas Comissões, porque é um voto técnico, porque 
não é um projeto político, é um projeto eminentemente técnico, tenho certeza 
que eles haverão de confirmar o voto favorável neste plenário, neste momen
to. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra, como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins, como Líder. 

O SR- JOSll LINS (PDS- CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em que pese o meu respeito por todos os grandes nomes do Senado, cita
dos pelo nobre Senador Pedro Simon, pessoalmente sou contra o projeto. E o 
sou porque considero que realmente o projeto não agrega nada quanto à ca
pacidade fiscalizadora do Senado. 

Mas há mais, Sr. Presidente: acabo de descobrir, segundo as palavras do 
nobre Senador Pedro Simon, que o projeto seria inconstitucional. S~ Ex' acha 
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que o Congresso só pode convocar, de acordo com a Constituição, os Minis
tros. Neste caso, como a lei poderia se sobrepor à Constituição, autorizando 
o Senado a fazer convocação de outros que não os MiniStros_? 

Neste caso, a meu ver, o projeto também é inconstitucional, ressalvada 
naturalmente a capacidade de julgamento de quantos o analisaram com pro
fundidade. 

Mas ainda há mais, Sr. Presidente: o nobre Senador Pedro Simon preten
de julgar administradores de entidades subalternas aos Ministêri6s, portanto, 
seus próprios administradores que, por si, não São responsâveis por política. 
Esses homens estão subordinados aos Ministros, e por isto a Constituição é 
sábia quando estabelece que os convocados devem ser os Ministros. E eu per
guntaria a esta Casa Se eSta lei nOs permitiria condenar um administrador que 
não é senão o mandatário da execução de determinada política. 

Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, como Lider, apenas para ressalvar o 
meu respeito pelos que analisaram este projeto, grandes juristas, grandes no
mes. Sou apenas engenheiro, mas acho que o bom senso, a lógica, não despre
za a quem procura entender as coisas, ainda que ouvindo os mestres. E nesse 
caso, Sr. Presidente, cu mantenho a minha opinião; Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o Senador Gilvan 
Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

E absolutamente inusitado, num momento difícil que atravessa a vida 
nacional, quando se pretende restabelecer o prestígio do Congresso Nacional, 
quando as oposições brasileiras lutam com todas as forças no sentido de man
terem abertos os pulmões da Nação, que são as Casas do Congresso, é de 
urna maneira inusitada, repito, que a Liderança do Governo, mesmo 
declarando-se artífice de engenharia, pretenda solapar uma das poucas jane~ 
las que se pretende abrir na escuridão que se derramou sobre o Poder Legisla
tivo. 

É evidente que, além desse projeto de lei ser consentâneo e justo, signifi
ca um pouco da liberação desse estado de coisas que vem desprestigiando o 
Legislativo. O projeto não pretende, nada mais nada menos, que uma vigilân
cia constitucionalmente agregada ao Poder Legislativo como em todas as 
nações civilizadas do mundo, qual seja o poder de fiscalizar a lisura nos negó
cios públicos e, principalmente, a eficiência. 

O projeto é clarissimo nas suas finalidades, quando diz no seu§ 19~ .. De
verá haver relatório de todas essas empresas, que conterão os resultados ge
rais obtidos pela entidade, cumprimento de objetivos, eficiência da adminis
tração ... " entre outras coisas. 

É evidente que para um executivo muito lhe agradará vir à Câmara Alta 
deste País para dizer que o seu trabalho não foi inútil, que hã eficiência, que 
hã cumprimento de objetivos, e que há, principalmente, resultados obtidos. 

Ora, Sr. Presidente, os que não desejam que assim se faça, evidentemen
te, pretendem acobertar-se da vigilância dos inúmeros olhos da Nação atra
vés do Congresso Nacional. 

Por outro lado, a não aprovação deste projeto significa, em si, uma in
coerência absoluta, jã que é a própria negação da finalidade maior das Casas 
do Congresso - que estão aqui abertas não pàra louvaminhas, não para desfi
le de dons oratórios, mas, sobret1:1do, corno um Poder que deveria ser igual 
aos outros dois Poderes - para livremente exercer a fiscalização sobre os 
atas do Executivo. 

Ê uma pena, Sr. Presidente, que, quando se deseja a instrumentalização 
do Congresso Nacional, um voto político, sem a menor lógica, sem a menor 
condição de discussão de sua oportunidade, faça cair por terra uma prerroga
tiva que deveria ser cada vez mais saudada. 

É preciso que fique registrado que mais uma vez o Partido do Governo 
dã uma de coveiro do Poder Legislativo e joga uma pá de cal sobre esta Casa 
de tanta representatividade, de tanta tradição. 

Os Anais do Senado, entretanto, registrarão este casuísmo, que deixa de 
ser privilégio de Executivo, e começa, infelizmente, a ensombrecer a dignida
de e a altura deste Poder. (Muito bem!) 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
corno Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se-

Trata-se de mais um projeto oferecido pala Oposição ao exame e aper
feiçoamento da Maioria que detém o domínio desta Casa, e que, pelo visto, 
será, como os anteriores, repelido, será rejeitado. E agora jã sob o supremo e 
definitivo argumento de que é inconstitucional, pela voz autorizada do nosso 
engenheiro-jurídico, o nobre Senador pelo Ceará J9sé Lins. 

Recordo-me, Sr. Presidente, faz algum tempo, era eu Jeputado e ouvia 
um discurso do então Líder do Governo na Câmara, que fazia o elógió da 
Constituição de 1967. Alegava ele que, se era verdade que o Poder Legislativo 
havia sido depauperado desta ou daquela prerrogativa, em compensação a 
nova Carta lhe havia conferido uma responsabilidade extraordinária, e cuja 
fecundidade superava tudo quanto dele fora retirado. Era exatamente o arti
go que corresponde ao atual 45 da Carta Outorgada. 

Pois bem. Isto foi lá em 1967, ou 1968. Creio que foi em 1967. Até hoje 
este artigo não encontrou a sua complementação pela lei que ele prevê. 

O nobre Senador Mauro Benevides, zeloso no cumprimento dos seus de
veres parlamentares e atento para essa atrib-uição da maior relevância, jã 
apresentou projeto, projeto excelente, que bem reflete as suas qualidades, a 
sua experiência, a sua ponderação, o seu critério, mas que, em vez de ser_aper
feiçoado, se é que tinha deficiências, foi rejeitado pela Maioria. E rejeitado 
por quê? Porque não era p-erfeito. 

Agora, o nobre Senador Roberto Saturnino, cuja ilustração é um dos or
gulhos desta Casa, apresenta um projeto, vai a exame do Senado, esse projeto 
obtém pareceres favoráveis de todas as Comissões, IDas, já se vê, Vai ser fulmi
nado. 

Terá defeitos, terã insuficiências? Pode ser que sim. Nem o seu autor pre
tende que ele seja impecável, que seja irreprochâvel. No entanto, em lugar das 
correções, dos aditamentoS que seria licito esperar da competência dos emi
nentes senadores, além daquelas que através de emendas vieram a enriquecê
lo, em vez disso, pelo que se sabe, vai ser rejeitado. E é desta forma que a 
Maioria trata os projetas da Minoria em assuntos desta natureza. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Paulo Brossard? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador Paulo Brossard, o projeto 
de lei de autoria do nobre Senador Mauro Benevides a mim foi distribuído na 
Comissão de Constituição e Justiça. Não foi rejeitado pelo Senado nem pela 
Comissão. Reputo -como V. Ex', como todos os membros desta Casa
matéria de alta relevância e de grande complexidade. Detenho-me no estudo 
desta matéria. Hã poucos dias, tive a satisfação de fazer uma visita pessoal ao 
nobre Senador Mauro Benevides, para comuni.car a S. Ex• que este meu tra
balho se encontrava em fase adiantada e que tudo faria no sentido de, ainda 
neste mês ou no próximo; ·apresentã-lo à Comissão. Por este motivo, como o 
projeto do Senador Mauro Benevides envolve a administração direta e indi
reta, sem nenhum demérito para o trabalho do eminente Senador Roberto 
Saturnino, é que não me aritedpo a aprovar aquilo que vai ser objeto de 
análise num projeto mais amplo, de autoria de um dos ilustres integrantes, 
também, da Bancada do Partido de V. Ex'. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador Aloysio Chaves. Entretanto, observo que eu me referia ao 
Projeto Mauro Benevides, jâ rejeitado pelo Senado. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Referi-me ao atual, que recebi 
quando cheguei a esta Casa. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se me refiro a um proje
to rejeitado, não poderia referir-me, obviamente, a um projeto que estâ em 
mãos de V. Ex•. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - Isto é uma questão de /ana caprina. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não, não é questão de 
fana caprina! 

O Sr. Aloyslo Chaves(PDS-PA)-Queriadizera V. Ex• que o Projeto 
Mauro BC:nevides, que está em meu poder, do qual tenho conhecimento ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- É outra coisa, nobre Se
nador. ~ outra coisa. 

nador Paulo Brossard, que falarâ como Lfder. O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- É só este esclarecimento que dese· 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder. Sem revisão java prestar a V. Ex•. 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou ser muito breve, e não hã O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu estava fazendo um 
necessidade de ser longo para demonstrar o que é evidente por si mesmo. levantamento histórico do procedimento da Maioria em relação ao poder de 
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fiscalização do Congresso, e me lembrei que, antes do nobre Senador Rober
to Saturnino, o nobre Senador Mauro Benevides jâ apresentara um projeto 
mais amplo, e este fora rejeitado. Rejeitado aquele projeto, o nobre Senador 
voltou a apresentá-lo. E é este novo projeto qUe se encontra em mãos de V. 
Ex•. São coiSaS--diferentes! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana),..,-. Peço licença para lembrar que o 
Senador Paulo Brossard está encaminhando a votação. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Trata-se de um fato his
tórico. Não se trata, absolutamente, de lana-caprina. 

Segundo estou informado, .Sr. Presidente, estabeleceu-se um entendi
mento, concretizado num requerimento que serâ submetido ·a votos, pelo 
qual este projeto voltará à Comissão a fim de'que, reexaminado, possa, espe
ro eu, receber o voto favorável desta Casa. E se a lei que daqui sair não for 
ótima, a experiência mostrará as suas falhas, e serã mais fãcil corrigi-las. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lui~ Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.-

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 153, DE 1980 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea b do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei' do Senado 
n9 221/77, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Consti
tuição e Justiça, face as considerações do Senador José Lins que, em plenário, 
concluiu pela inconstitucionalidade da matéria. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980.- Franco Montoro- José Lins. 

O nobre Senador Mauro Benevides já apresentou um projeto e por ele 
pugnou co~ ardor - não vou dizer com paixãot porque o nobre Senador é 
tudo menos apaixonado- por ele pugnou coin aquela firmeza, com aquele 
devotamento que lhe são característicOs~ com tOdos os seus argumentos e 
com toda sua persistência, o seu projeto foi fejeitadõ. Como, além disso, S. 
Exf. também é persistente, voltou a apresentar projeto semelhante nesta Ses
são Legislativa, e é este que pende de estudo da Comis.são de Constituição e 
Justiça, e que tem melhor Relator o eminente Senador pelo Pará, Sr. Aloysio 
Chaves. 

Sr. Presidente, o argumento que ouvi aqui, que o projeto .seriã inconsti- O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Projeto a que se refere ore-que-
rimento que acaba de ser aprovado, volta à Comissão de Constituição e Jus-

tucional... tiça. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Do Senador Pedrq Simon. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- De V. Ex• Ouvi de seus 
lábios, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu disse que, pela Constituição, só se 
pode convocar os Ministros. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Em plenário, nobre Se
nador. 

O Sr. José Lins·(PDS- CE)- .Falou-se em plenário, mesmo? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Em plenário, nobre Se
nador. Acontece que a Carta outOrgada, no seu art. 45, diz com todas as le
tras que: 

.. Art. 45. A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Exe
cutivo, inclusive os da administração indireta." 

Inclusive os da administração indiretal 
Ora, é sabido que quem quer os fins dã os meios, de modo que, atribuin

do expressamente ao Congresso, Câmara e Senado, o poder de fiscalizar os 
atos do Pode;r _Executivo e os da administração indireta, obviamente dâ tam
bém os poderes para atingir esta finalidade. 

Isto era assim, pelo menos. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Baseei-me apenas na palavra do nobre 
Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Isto, pelo menos, era as-
sim, Sr. Presidente. Não sei se deixou de ser assim. -

Agora, o fato é que não faz muito tempo, para iustificar a mutilação dos 
poderes do Poder Legislativo', se dizia que, ao Congresso, estava reservado 
um amplo poder de fiscalização. E, como sói acontecer, se atribuía, inclusive, à 
Oposição, o não usar desses_ poderes. E quando um Senador da Oposição 
apresenta um projeto é isto que nós-eStamos a ver. E estamos a ver, hoje, 
como vimos ontem, a recusa por parte da Maioria de permitir que o Senado, 
que a Câmara-se habilitem a cumprir, não um privilégio, não, uma das suas 
atribu.ições formalmente conferidas a ele. 

Era isto que eu queria ponderar; o assunto é desses que exigem do Con
gresso um provimento legislativo, porque não estâ no rol dos poderes indefi
nidos do Congresso. Não, aqui, a Incumbência dada ao Congresso figura da 
Carta, como figurava da Constituição d!!_l967, e estamos em 1980, e ainda 
não saiu a provisão legisl.ativa que complemente esta clâusula de natureza 
constitucional. 

De modo que, se o projeto não é bom, aperfeiçoe-se o projeto, vamos 
convertê-lo em lei e vamos aplicar a lei, porque na aplicação da lei é que se ve
rifica se ela é boa ou não_._Ãs vezçs, na intenção do seu autor é um~ coisa, _e. na 
sua aplicação é oUtra. De modo que convertido o projeto em lei, e passada 
esta a ser aplicada, poder-se-â yerificar se realmente ela é impecável ou se ela 
é defect1vel; e, nesse caso, onde deve ser corrigida. 

Eram estas as ponderações que eu desej8.va fazer, para que amanhã não 
se diga que a Oposição não procurou contribuir_ para que o poder de fiscali
zação do Congresso pudesse ser exercidq de maneira satisfatória. 

·O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
326, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
arL 519 do vigente Código Civil (Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 
1916), tendo 

PARECER, sob n• 1.120, de 1979, da Comissão: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici-

dade e, no mérito, favorável. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltarâ oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 326, DE 1979 

Altera a redação do art. 519 do vigente Código Civil (Lei n9 
3.071, de I• de janeiro de 1916). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 519 da Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916 (Código Ci· 

vil), passa a vigorar com a seguinte redação: 

HArt. 519. O reivindicante obrigado a indenizar benfeitorias 
tem o direito de optar entre o seu valor atual e do seu custo, quando 
se trata de possuidor de mâ fé; tratando-se de possuidor de boa fé, a 
indenização serâ sempre pelo_ val'?r atual." 

Art. 2Q Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1979, do Senador Franco Mon
toro, que veda o exercício de cargos de direção e de assessoramento 
em empresas transnacionais a ex-ocupantes de cargos executivos na 
adminístração pública, tendo 

PARECER, sob n• 1.239, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionafidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Nelson Carneiro. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 23 de abril, tendo avo
tação adiada para a presente sessão, a requerimento do Senador Lázaro Bar
boza. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. f9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 154, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea b do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
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n'? 195/79, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Consti
tuição e Justiça, tendo em vista considerações orais feitas em plenário. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDEJ'ITE\Liiíz Viana) - Em votação o requerimento que 
acaba de ser lido. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Tem a palavra V. Ex• para enca
minhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB -. SP. Para justificar requeri
mento. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto veda o exercício de cargos de direção e de assessora
menta em empresas transnacionais a ex-Ministros ou ocupâ.ntes de "Cargos 
executivos na Administração Pública, conforme estabelece o seu artigo 1"?. 

No mérito não há nenhuma impugnação ao projeto e penso que ninguém 
poderá, em sã consciência, contraiiai- uma· díSposição de alto sentido morali
zador e nacionalista. 

Entretanto, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça declara in
constitucional o projeto. E qual o artigo da Constituição violado? Seria o ar
tigo 153, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profis
são, observadas as condições de capacidade que a lei prescrever. 

Sr. Presidente, esta a única alegação, em três linhas, da Comissão de 
ConstituiÇão e JUStiÇa. Essa alegação é inadmissível, sob todos os aspectos. O 
que a Constituição diz ao afirmar ser livre o exerCício de qualquer trabalho é 
que não se pode impedir o exercício de uma atividade profissional, a não ser 
como diz expressamente a lei: observadas as condições de capacidade que a 
lei prescrever. E nós temos inúmeras leis estabelecendo limites. O parecer diz 
estranhamente, que estamos limitando os direitos das empresas multinacio
nais e que, além disso, estamos atingindo a capacidade daqueles que procu
ram trabalho. 

Basta essa simpleS colocição para se verifiCar a gravidade desta colo
cação. A sua insubsistência pode ser demonstrada por alguns fatos. Há várias 
leis, Sr, Presidente, de iniciativa do próprio Governo, ou de iniciativa do 
Congresso, estabelecendo limit.es. Por exemplo, por lei, um membro do Mi
nistério Público, ou um juiz não pode exercer determinadas atividades Senão 
depois de decorridos dois anos. Esta matéria fcii objeto até de exame pela Jus
tiça, e o atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Antônio 
Neder, examinando, por exemplo, o art. 86 do Estatuto da Ordem dos Advo
gados, que exige o decurso de dois anos do ato do afastamento do cargo para 
o exercício da advocacia pelos magistrados, declara: não é insconstitucional 
esse artigo, não ofende o princípio do livre exercício _de qualquer profissão, 
inscrita na Constituição, porque ambas essas normas constitUcionais expres
sam que a liberdade de exercer a profissão serâ condicloriada ao que a lei esta
belecer. E acrescenta que a restrição é altamente moralizadora e qualquer ato, 
qualquer proibição moralizadora se harmoniza perfeitamente com as normas 
constitucionais. E cita magnífica página de Pontes de Miranda. 

Sr. Presidente, se podemos exigir o decurso de dois anos para que um 
Advogado, para que um Magistrado exerça a advocacia, por que· não pode
mos exigii o decurso de um prazo semelhante para que um ministro de Esta
do exerça função numa empresa multinacional? Não é em toda ou qualquer 
empresa; é na empresa multinacional. 

O problema está ligado a uma questão da maior importância para o Bra
sil. Todos sabem o carâter dependente que temos em inúmeros setores de nos
sa economia pela força das empresas transnacionais. Não é um problema bra
sileiro; é um problema mundial. Ainda, agora, a ONU publica um documen
to impressiorfante, caracterizando exatamente o poder coercitivo exercido pe
las empresas transnacionais no Terceiro Mundo. Aliás, a iniciativa desta ma
téria foi do ilustr'e Senador Paulo Guerra, que Governou Pernambuco, como 
Relator de uma Comissão do Senado Federal que tratou do problema das 
multinacionais. 

Não podemos Sr. Presidente, deixar de manifestar a nossa estranheza 
por esse parecer e pedir que a matétíá Volte à Comissão de Constituição e Jus
tiça para que, num debate mais amplo e em face dos fatos que acabo de ale
gar, esta Comissão elabore um novo ·parecer; 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Todo mundo sabe, ninguém ig
nora que, infelizmente, já ocorreu isso. Ministros saírem do Ministério num 
dia e, no outro dia, passarem a dirigir, presidir empresas multinacionais que 

haviam contratado, largamente, com o Ministério por eles antes ocupado. O 
que não é um modelo de correção administrativa. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)--, Agradeço o aparte de 
V. Ex~. e que mostra a importância e a oportunidade da iniciativa. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Com prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Desejo declarar a V. Ex• que acho 
muito oportuno o seu requerimento pedindo o retorno desta matéria à Co~ 
missão de Constituição e Justiça para melhor exame. E apenas para unia defi~ 
nição pessoal digo à Casa, não preciso dizer a V. Ex• ql!e está com o docu
mento na mão que, por motivo de força maior, na oportunidade, não partici
pei da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas se dela houvesse 
participado, acompanharia o voto 7encido do Senador Nelson Carneiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB -· SP)- Agradeço a declaração 
de V. Ex', que é um complemento à justificação ·que acabo de apresentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (MUito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o requerimento ante-
riormente lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

~O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Item 10: 

Votação, em primeiro turno (apr_eciação preliminar da consti
tucionalidade nos termos do art: -296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1979, do Senador Franco Mon
tara, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes 
sindicais beneficiados pela anistia, tendo 

PARECER, sob n• 968, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 23 de abril, tendo a votação 
adiada para a presente sessão, a requerimento do Senhor Senador Lázaro 
Barboza. 

Aobre a mesa, requerimento cuja leitura será feit~ pelo Sr. }9-Secretário. 

i! lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 155, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea ''b'' do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro o adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 264/79, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Consti
tuição e Justiça, tendo em vista considerações feitas no plenário. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Em votação o requerimento que 
·vem de ser lido. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP) -.Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Para justificar requeri
mento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei do Senado n9 264/79, de nossa iniciativa, dispõe sobre a 
reintegração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anis
tia. 

Examinado a matéria, a Comissão de Justiça, pela maioria dos seus 
membros, chegou a uma conclusão, a nosso ver, inaceitável. Declara que a 
matéria é inconstitucional porque a concessão de anistia é matêria de Compe
tência exclusiva, quanto à iniciativa, do Senhor P"re5-ídente da República. 

Mas uma vez, Sr. Presidente, lamentamos dizer que a Comissão de Jus
tiça incidiu numa confusão inadmissível. 

No caso, Sr. Presidente, não se trata de concessão de anistia. O próprio 
projeto, declara: que se da reintegração daqueles que foram beneficiados pela 
anistia que foi concedida por ato de inciativa do Senhor Presidente da Re
pública: mas gerou-se uma situação trabalhista e o projeto dispões sobre as 
relações de trabalho decorrente dessa matéria. 

Eu apresento, Sr. Presidente, para não prender por mais tempo a 
atenção dos Srs. Senadores, e porque estou informado de que há oradores 
inscritos para falar adiante, junto a es·ta declaraÇão, a esta distinção clara que 
torna inválida a conslusão da Comissão de Constituição e Justiça, alguns do-
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curnentos a essas alegações para reapreciação pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Trata~se não de concessão de anistia, mas sim, de estudo ou de determi
nar a solução a ser dada a situação decorrente da anistia já concedida por lei, 
de iniciativa do Senhor Presidente da República. 

Estas as considerações que tínhamos a apresentar para justificar o reque
rimento que encaminhamos à Mesa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiarn permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, a matéria sai da Ordem do Dia para o reexame da Co

missão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 11: 

Discussão, em turno único;- do Projeto de Lei da Câmara n9 87, 
de 1979 (n• 363/79, na Casá de origem), restabelecendo direito de 
servidores públ.cos, no ca$0 que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 206 e 207, de 1980, das 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças.. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 139/80, do Sena
dor Bernardino Viana, de adiamento da dicussão para exame da 
Comissão de Constituição e Justiça.) 

Em votação o Requerimento n9 139/80, lido cm sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para reexame da Comissão de Consti

tuição e Justiça. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, cm turno único, do Parecer n9 1.238, de 1979, da 
Comissão de ConstituiÇão e Justiça, que conclui contrariamente à 
Convocação compulsória do Governador do Distrito Federal para 
prestar esclarecimentos sobre sua administração ao plenãrio do Se
nado Federal, objeto da Indicação n• 4, de 1975, do Senador Itamar. 
Franco. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 140/80, do Sena
dor Itamar Franco, de adiamento da discussão para reexame da Co
missão de Constituição e JustiÇa.) 

Em votação o Requerimento n9 140/80, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, o projeto deixa de figurar na Ordem do Dia para o 

reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

Discussão, em segundo turno, do·Projeto de Lei do Senado n9 
236, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, revogando o art. 26 da 
Lei n• 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o regimento de 
custas da Justiça Federal, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1980, da Comissão: 

- de Redatão, oferecendo a redação do--vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, nos termos do art. 315 

do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

:S o seguinte o pfojeto aprovado: 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do P.-ojeto 
de Lei do Senado n9 236, de 1979, que revoga o art. 26 da Lei n9 6.032, 
de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Custas da 
Justiça Federal. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 -~evogam~se as disposiçÕes em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
321, de 1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta parãgrafo ao 
art. 12 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965 (ação popular), ten
do 

PARECER, sob n• 151, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

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

de acordo com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Reda~o do vencido para o segundo turno regimental do Pro~ 
jeto de Lei do Senado n9 321, de 1979, que acrescenta parágrafo ao 
art. 12 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965 (Aç~o Popular). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 12 da Lei nV4.717, de29 de junho de 1965, passa a viger 

com acréscimo do seguinte parágrafo: 

uParâgrafo único. O autor não scrâ conçlcnado, em qualquer 
hipótese, ao pagamento de honorârios de advogado da parte con
trária." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições. em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 15: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, !los termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 313, de 1979, do Senador Nelson Car
neiro, que revigófã, pelo pfãzo que especifica, o prazo do parágrafo 
único do art. 19 do Decreto-lei n9 194, de 24 de feveriero de 1967, 
tendo 

PARECER. sob n• 1.121, de I979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 
voto vencido do Sçnador Cunha Lima. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionalida-
de. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

.B o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 313, DE 1979 

Revigora, pelo prazo que especifica, o prazo do parágrafo único 
do art. ]9 do Decreto-lei n~ 194, de 24 de fevereiro de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• É .evigorado, por 30 (trinta) dias, a contar da publicação da 

presente lei, o prazo estabelecido no parâgrafo único do art. )9 do Decreto-lei 
n• 194, de 24 de fevereiro de 1967. 

Art. 2• O benefício decorrente desta lei abrange as entidades filantrópi
cas reconhecidas de utilidade pública, desde que os membros de suas direto
rias não percebam qualquer remuneração. 

Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor 180 dias após sua publicação. 
Art. 49' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre-· 
ciação dos Projetas de Resolução n'i's 27, 28 e 29, de 1980, e da Mensagem 
Presidencial n'i' 80, de 1980, de escolha de Chefe de Missão Diplomática. 

O Congresso Nacional decreta: O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Pre-
Art. I~' ~ revogado o art. 26 da Lei n" 6.032, de 30 de abril de 1974. sidente, para uma comunicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Orestes Quércia, para uma comuniCação. · 

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito ínstitl:lída-por esta Casa para 
apurar as causas da violência urbana, presidida por este Senador, teve o privi
légio de ouvir dois depoimentos realmente muito importantes para os estudos 
que estamos realizando nesse sentido. 

Tivemos a presença do· Dr. R~nato Laércio Talle que é o Juiz das Exe
cuções Criminais de São Paulo, com larga experiência em decorrência do seu 
trabalho como juiz junto às prisões e penitenciârias do Estado._ Também tive
mos a participação do jornalista, Advogado e Escritor Persival de Souza, que 
trouxe um depoimento realmente fundamental. 

Sr. Presidente, teremos satisfação d_e ouvir, no próximo dia 22, três pre
feitos de três grandes capitais; o -~refeito de São Paulo, Reinaldo de Barros, o 
Prefeito do -Rio de Janeiro, ISrael Klabin e o Prefeito de Curitiba, Jaime Ler
ner, que deverão depor a respeito da violência nas capitais que eles adminis
tram como prefeitos municipais. 

E, no próximo dia 27, para falar sobre migrações internas e os efeitos 
dessas migrações sobre o recrudescimento da violência Úrbana em nosso País, 
estará aqui na CPI do Senado, o Ministro Mário Andreazza. 

Era esta a comunicação que queria fazer, Si-. Presíctellte. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB ...... RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do àrador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faz pouco mais--de um mês que dirigi ao eminente Líder do Governo, 
nesta Casa, o Sr. Senador Jarbas Passarinho, duas indagações; uma delas di
zia respeito ao anunciado auniento do preço da gasolina e de outros produtos 
petrolíferos, e os jornais falava~ que seria da ordem de até 50%. 

Questionava eu a S. Ex' sObl-e a procedência ou sobre a exatidão dessa 
notícia ou não;·vez que: umanotíciã dessas intranqüilizã.v!l meio mundo, pelas 
evidentes e notórias conseqUências que daí decorreriam, se exata aquela in
formação. 

A segunda questão proposta dizia respeito aos elementos compÕnentes 
do preço da gasolina e de outros produtos, especialmente da gasolina, sobre a 
estrutura do preço, lembrando que, atê a penúltima· majoração de preço, o 
Conselho Nacional do Petróleo divulgava essa estrutura, e que~ a partir da úl
tima, deixara de fazê--lo e mais do que isto, recusara-se. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho prontamente prometeu responder a 
ambas as questões. E a mim, particularmente, infOrmou, mas não o fez da tri
buna. 

Quando completava um mês da minha intervenção, voltei às indagações 
e S. Ex", em aparte, teve ocasião de declarar que o aumento não seria de 50% 
e que a divulgação da estrutura do preço não se devia a uma decisão do Con
selho Nacional de Petróleo, pois só poderia ser feita pelo Ministro de Minas e 
Energia. E que o Presidente do Conselho era favorável à divulgação dessa es
trutura de preço. 

E exatamente sobre este tema, que diz respeito à estrutura de preços, que 
vou fazer breves considerações, com base em estudos que li e que considero, 
até que me seja provado o contrâ_~fO, estudOs idóneos. 

Assim, Sr. Presidente, sob o título Imposto Disfarçado, o Sr. Gabriel J. de 
Carvalho, em artigo estampado na Fôlha de S. Paulo, em novembro do ano 

Mais tarde, majorado o preço, a gasolina passo~ a Cr$ 22,60, ainda em 
novembro do ano passado. 

O mesmo articulista publicou um novo artigo que me pareceu da maior 
importância. O título é este: "Impostos pesam mais que petróleo". 

~·A carga tributária, embutida no pteço da gasolina, passou de 
47,7% para 57,3%." 

Quer dizer, Sr. Presidente, que teríamos o quê? Uma elevação tributária 
decretada por um órgão administrativo e à revelia do Poder Legislativo~ e de 
uma maneira inapelável. E quem aumenta de 47 para 57 pode fazê-lo para 67 
ou 77. E como este aumento é de uma forma oblíqua, porque não aparece 
publicamente e sim no resultado final do preço da gasolina ou do óleo, seria 
praticamente impossível questionar sequer sua legalidade. 

E é este um dos aspectos que me parece também digno de nota numa 
·Casa Legislativa que, segundo a Carta Outorgada~ tem o poder exclusivo de 
votar impostos. 

Vou dar a palavra ao autor, para que o Senado possa medir a procedên
cia ou improcedência do seu arrazoado. 

É claro que não vou ler todo o artigo porque depois o acrescento como 
documento; mas vou ler dois ou três tr.echos do que nele se contêm. 

Diz assim; 

O aumento de _58% no preço da gasolina comum, que passou de 
CrS 14,30 para Cr$ ~22,60 o litro na última segunda-feira, não foi 
provocado apenas pelo custo do petróleo. Pelo contrário, o ítem 
preço de realização nas refinarias da PETROBRÁS, que incluiu o 
petróleo, foi o que menos subiu. Os maiores aumentos incidiram 
sobre o componente tributário do preço total da gasolina e a cota do 
Pis-Pasep, conforme dados do próprio Conselho Nacional do Pe
tróleo." 

Mais adiante: 

..Embora o item tributação tenha sido o maior responsável por 
este no-vo aumento da gasolina, nota-seu_- e isso é da maior im
portância, me parece- •·curiosamente, que o valor do Imposto ú
nico sobre Combustíveis e Lubrificantes permaneceu o mesmo, ape
sar da variação do preço de refinaria, sobre o qual é calculado o 
lUC L. A explicação deste fato pode ser encontrada no perfil de alo
cação desses tributos. Do total arrecadado pelo IUCL, 60% vão 
para a União, 32% para os Estados e 8% para os Municípios, ao pas
so que as .. parcelas de arrecadação" absorvem recursos destinados 
apenas aos cofres da União. 

.. Daí o Imposto Único ter sido mantido e as tais .. parcelas de 
arrecadação" subido nada menos que 170,4%." 

Depois, faz algumas considerações sobre o PIS-PASEP e diz que uma 
das saídas foi elevar, ao que parece, em 83,3% a quota do PIS-PASEP incluí
da no preço da gasolina. 

Desta forma, o· Governo Federal passou a encontrar nesse produto, que 
é de consumo obrigatório, uma excelente fonte tributária, uma mina, uma ja
zida, que passou a ser explorada copiosamente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O. SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex', 
como sempre, está atacando um prohlema sério na sessão de hoje. Como de passado - 1979 - diz isto~ a certa altura: 

- outras feitas, V. Ex• sempre traz ássuntos sérios ao estudo do Senado. Talvez 
. Com o novo p~eço da ~asolina, sem falar no diesel e outros de- o SeDado rião tenha se apc.tcebido; nós estamos vivendo em uma república 

nvados, os consumidores vao desembolsar nada menos do que Cr$. tributária, prin:teiro passo da república socialista que vem por aí. 
930 milbões por dia para usufruir deste combustível. Projetando 
isso para um ano, são cerca de Cr$ 340bilhões que convertidos che- O SR • .PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Estou de acordo com V. 
gam a 10,6 bilhões de dólares, mais do que o País gastará este ano Ex' 
com a importação de petróleo. Não se pode deduzir, é claro, que so
mente a venda da gasolina paga tudo. Hã em meio a tudo isso urna 
estrutura enorme e complexa, da cara importação aos custos de refi
nação e transporte etc, mas os dados acima dão bem uma ideia de 
quanto se exige do bolso dos consumidores em gel<:ll. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- A gula tributária tem sido insaciável. En
tão. nós estamos vivendo na véspera de uma república: socialista. Nós precisa
mos nos aperceber do seguinte: não é só essa gula tributária; são as duas mil e 
duzentas agências bancárias do Banco do Brasil já se iristalando pelo interior 
do Brasil; é a facilidade do crédito, mas na facilidade do crédito existe a di~ 
reção da produção brasileira. Nós estamos em pleno regime socialista. Como este novo reajuste (58%) vem acompanhado de uma ele

vação também dos impostos embutidos no preço final dos derivados 
de petróleo, fica claro também que a massa adicional de recursos O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu não diria socialista, 
dará folga ao governo para ·me-xer ·em seu deficitário orçamento e fi- mas estatizado. 
nanciar programas energêticos ou não. DePO"ls -de entrar no Hbolo" O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Ou isto. Mas é a véspera do regime sacia
do poder público, o dinheiro percorre caminhos tortuosos; seu des- lista. E outro ponto que V. Ex• está atacando, e que a muitos está passando 
tino ê ditado basicamente por decisões políticas. despercebido, é o elevado preço da nossa gasolina, que financia o preço do 
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óleo diesel e do óleo combustível. O Governo·estâ vendo que a produção de 
gasolina está subindo em progressão aritmética, e o preço está subindo em 
pr.ogressão geométrica. Todos nós estamos vendo que o petróleo vai nos 
afogar, mas não se cria absolutamente nada sobre o consumo da gasolina. 
Por que a gasolina alta? Primeiro, é um grande recurso aos impostos; e, se
gundo. financia o óleo diesel e o óleo combustível. Então, nós estamos des
percebidos dessas duas realidades que V. Ex• está atacando aqui hoje. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ouça isto, que é uma 
comprovação do aparte com que V. Ex• me honrou: 

"O resultado dessas mudanças será por certo um grande re
forço às necessidades de caixa do Governo Federal, principalmente 
em função do próximo orçamento. Considerando um consumo 
anual de 15 bilhões de litros de gasolina no País (este foi o nível 
aproximado de 1978), este produto representa, hoje, para o Gover
no Federal, um canal arrecadador de quase 200 bilhões de cruzeiros 
ao ano, mais do que os Cr$ 188 bilhões de !CM em todo o Pais no 
ano passado e quase a metade do total arrecadado, tamb~ em 
1978, com ICM, !PI e Imposto de Renda (Cr$ 409,4 bilhões)." 

Este é um trabalho de dezembro do 3.no passado. 
Veja só V. Ex•, veja o Senado a importância desses fatos, dessas ques

tões. Insisto, ainda uma vez, em chamar a atenção do Senado para o fato de 
que isto é decreto na surdina, na concha do ouvido, sem o voto parlamentar, 
serri a possibilidade de uma rejeição. O Senado pode ser contra, todo ele, mas 
isto é decidido lã, num órgão administrativo, um colegiado administrativo 
composto de funcionãrios públicos, nomeados, todos eles nomeados pelo 
Governo; quer dizer, é um órgão· administrativo que se sobrepõe ao Congres
so Nacional. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES),- Nobre Lfder, eu pediria a V. Ex• que repe
tisse a leitura, com calma. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tem mais, nobre Sena
dor. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Precisamos ouvir isso duas, três vezes, para 
ficar gravada essa realidade no nosso ouvido.-

0 SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-~ uma arrecadação, por 
via drt gasolina, que a União faz; é uma arrecadação em relação à qual não há 
risco e não hâ sonegação, porque é cobrada no preço. 

Depois destes exameS, por coinddência ou não - chamo a atenção da 
Casa - foi depois disto que não foi mais divulgada a estrutura do preço da 
gasolina. Coincidência ou não; e foi isto que me fez ocupar a tribuna, faz pou
co mais de mês, para requerer ao eminente 'porta-voz do Governo nesta Casa 
a divulgação dessa estrutura, até por que, se em erro não está o articulista e se 
em erro não estou eu, nós estávamos sendo tributados de uma forma ilegal, 
porque por um órgão administrativo. E mais do que isso, Estados e municí
pios estavam sendo roubados naquilo que lhes pertence. Por quê? Porque era 
mantido no mesmo nível o imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, 
que ê repartido entre União, Estados e municípios, mas as chamadas parcelas 
de arrecadação - que é uma entidade curiosa, original, e creio até que é pagã 
na nomenclatura jurídica- estas aumentaram e destas só a União se apro
veitava, só a União as engolia e as embolsava. Ou muito enganado estou, ou 
este é um assunto que precisa ser esclarecido e plenamente esclarecido. Nem 
foi outra a minha intenção, quando coloquei a questão ao eminente porta-voz 
do Governo nesta Casa. EmbOra S. Ex• me disesse que er3' opinião do Presi
dente do Conselho Nacional do Petróleo a divulgação, o fato é que, até ago .. 
ra, não voltou a ser feita a divulgação. Jâ se fala em outro aumento de 36% da 
gasolina e de aumentos que irão até 50%, ou 25%. Os demais produtos pode
rão variar entre 5% a 50%, no mês de junho. E é preciso que este miserável 
contribuinte brasileiro ... 

O Sr. Dir~eu Cardoso (ES)- O nobre Senador José Lins jã estã encami
nhando a resposta a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... seja, pelo menos, in
formado do que vai l?agar, e por que vai e para que vai pagar. 

Mas, vou continuar, Sr. Presidente. 
O mesmo autor, Sr. Gabriel J. de Carvalho, diz o seguinte, em outro tra

balho: 

"0 GoVeino está escondendo a estrutura do novo preço da ga
solina, isto é, nega-se a informar qual o destino de bilhões de cruzei
ros conseguidos com a venda deste combustível. Esta a conclusão 
que se pode tirar após as tentativas de repórteres da "Folha" cm 
conseguir, junto às autoridades federais_, no Rio de Janeiro e em 

Brasília, a nova estrutura. O motivo é fácil de ser compreendido: o 
Governo utiliza o preço da gasolina não apenas para pagar os cus
tos do petróleo, refino e outros encargos, mas também, e, principal
mente, para arrecadar impostos. Como o petróleo tem sido o bode 
expiatório preferido para explicar os mates do País, certamente não 
intefessa ao Governo divulgar uma infOrmação (a estrutura do 
preço) que desmente sua retórica de justificações econômicas. E os 
impostos, embutidos no preço da gasolina, vêm pesando mais'que o 
petróleo. 

O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) divulga hâ anos a es
trutura do preço da gasolina, mas esta semana recusou-se terminan
temente a liberá-la para a imprensa. Os poucos dados sobre a nova 
estrutura que constam do ciuadro .àbaixo foram conseguidos a uma 
fonte do CNP em Brasflia, sem cordudo esclarecer muita coisa." 

Vou me limitar a essas transcrições desses artigos do Sr. Gabriel J. de 
C~!"'.alho e vou examinar brevemente um aspecto legal desta questão. 

TRIBUTAÇÃO OCULTA 

Em dezembro último, a opinião pública canadense estava atenta a uma 
questão que dividia o parlamento. O governo pretendia aumentar o preço da 
energia e a tributação sobre c_ombustível, sustentando a necessidade de ambas 
as medidas; contra elas se levantou a oposição; o governo colocou a questão 
em termos de confiança. Na Câmara dos Deputados travou-se notável deba
te, a que tive o gosto de assistir; ao cabo de discussões vivas e brilhantes, a 
sala cheia, foram colhidos os votos e rejeitada a proposição governamental 
por seis sufrágios: 139 contra 133. Ainda não tinham cessado as manifes
tações de júbilo e de desagrado, pediu a palavra o chefe do governo, o !•-Mi
nistro do Canadâ Joel Clark, e segundo os bons estilos do sistema parlamen
tar declarou que. tendo colocado a questão recém-votada em termos de con
fiança, levaria ao Governador-Geral o seu pedido de demissão. No dia se
guinte se soube que. usando de prerrogativa inerente à magistratura que exer
ce (como a Rainha da Grã-Bretanha ou o Presidente da ltâlia), o 
Governador-Geral decidira dissolver a Câmara e convocar eleições para 18 
de fevereiro, desse modo entregando ao julgamento popular o dissídio 
Governo..Câmara. Sabe o Scmad_o que, nas eleições de 18 de fevereiro, o povo 
canadense confirmou o voto da Câmã.ra e em conseqUência novo Governo, 
desta vez sob a chefia de Trudeau. veio a formar-se. Assim se procede num 
país democrático. 

Como é diferente o Governo no Brasil. 
Aprovado o projeto que extinguia os partidos, ittclusive com o voto dos 

então chamados dissidentes, mera portaria de um Departamento administra
tivo majorava as tarifas de energia em apenas 58%, e simples portaria de um 
Conselho aumentava o preço da gasolina e outros derivados de petróleo em 
apenas 58%. Agora, outros aumentos de 15, 50 e 60% foram impostos pelo 
mesmo órgão, e o consumidor não tem qualquer possibilidade, direta ou indiw 
reta, de fazer ouvir a sua voz. 

No Canadá., cai um governo por causa semelhante; no Brasil, nada ê 
possível fazer~ seja qual for o abuso perpetrado por órgãos absolutamente ir
responsáveis. 

Teoricamente, a Câmara pode negar um aumento de imposto ou a majo
ração de taxa, que atingem maior ou menor ritimero de pessoas, e, segundo 
aquela que deveria ser a lei das leis, nenhuma contribuição pode ser criada ou 
aumentada sem que a lei o estabeleça, e nenhuma pode ser cobrada sem prêM 
via autorização orçamentária, salvo as hipóteses taxativamente enunciadas. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - E aSsíin, no exercício financeiro 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Prévia autorização só 
pode ser em relação ao ano subseqUente. Quer dizer, votado um tributo, hoje, 
ou aumentada a alíquota de um imposto, hoje, poderá ser cobrada somente 
no ano seguinte, depois da autorizaçãO orçamentária, ressalvados os casos ex
pressamente previstos no art. 153, parâgrafo 29. 

Pois bem, Câmara e Senado podem obstar que um Conselho ou um De~ 
partame~to decretem pesado aumento de tarifa de energia elétrica ou agraM 
vem pesadamente o preço do combustível, gravames que incidem sobre toda 
a população, inclusive a mais carente? Porque, hâ determinados tributos que 
atingem uma camada, uma faixa social, de modo que não têm propriamente 
uma repercuss_ão na vida econômica, no custo de vida. Agora, o preço da ga
solina, do combustível, atinge. a todo mundo. 

Mas é preciso considerar que, no preço da gasolina, estão inclusos os tri
butos, de modo que, em verdade, um órgão administrativo, à revelia da repre
sentação nacional, aumenta tributos c tributos que gravam a sofrida popu
lação brasileira em bilhões de cruzeiros. 
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Insisto neste ponto: o Conselho Nacional de Petróleo ou o ly!in~stro das 
Minas e Energiã., pouco importa,- divulgava a estrutura do preço da gasolina. 
Assim o fez durante anos. Agora, -já não tão agora, porque já faz algum 
tempo - recusou~se a fazê~Io e, majestaticamente, impôs o sigilo. -

Até quando poderá isso ocorrer, com a complacência do Congresso? No 
reajuste de novembro, quando a gasolina foi a 22,60, a carga tributária embu
tida no preço passara de 47,7, ao tempo em que o litro custava Cr$ 14,~0, 
para 57,3%, considerando como carga tributária apenas o Imposto Úmco 
sobre Combustíveis, e ãS chamadas parcelas de arrecadação. Então, o preço 
do refino subira 24,1 %, enquanto as parcelas de arrecadação tinham aumen
tado 170,4%. Repito: o preço do refino subira 24,1%, as parcelas de arreca
dação aumentaram 170,4%. 

Ocorre, como disse hâ pouco, que o imposto único é repartido entre 
União, Estados e Municípios, e as parcelas de arrecadação são engolidas tão
somente pela União. E, deste modo, a União se beneficia desses aumentos de 
sua participação excluindo Estados e Municípios. . . 

Compare-se isso com o que ocorreu no Canadá, e se concllllrá que ~qu1 a 
ficção tomou conta da realidade. Tudo é feito à revelia da representação na
cional. Para aumentar 0,01% da aHquota de um tributo é necessârio uma lei; 
para cobrar além da lei tributária, lei material, é necessário que a lei o~ça~en.
tária o autorize. Por vezes, o tributo atinge reduzido- número de contnbumtes 
e sua repercussão social é nenhuma, mas o que di~ respeito à gasolina; os au
mentos feitos- em círculos fechados, por funcionários do Executivo, atingem 
direta ou mediatamente todos os brasileiros, ricos, pobres, velhos, moços, do 
Acre ou do Rio Grande do Sul. 

Até quando, Sr. Presidente, isto continuará a acontecer? Esta é a pergu~
ta que formulo, nesta Casa, reivindicando os direitos dela, coroo da outra Ca
mara, na votação dos tributos que o povo brasileiro tem de pagar para um 
governo insaciável, e que parece que concede ao povo brasileiro o favor de 
pagar-lhe os gastos e os desatinos. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROSSARD 
EM SEU DISCURSO: 

Folha de São Paulo. 20 de março de 1980 

GOVERNO ESCONDE IMPOSTOS 
DO NOVO PREÇO DA GASOLINA 

Gabriel J. de Carvalho 

O Governó está escondendo a estr_ut~ra do novo preço da gaso
lina, isto é, nega~se a informar qual o destino de bilhões de cruzeiros 
conseguidos com a venda deste combustível. Esta a conclusão que 
se pode tirar após as tentativas de repórteres da Folha em conseguir, 
junto às autoridades federais, no Rio de Janei!o e em Brasília, a 
nova estrutura. O motivo é fâcil de ser compreendido: o Governo 
utiliza o preço da gasolina não apenas para pagar os custos do pe
tróleo, refino e outros encargos, mas também, e principalmente, 
para arrecadar impostos. Como o petróleo tem sido o bode expia
tório preferido para explicar os males do País, certamente não inte
ressa ao Governo divulgar uma informação (a estrutura do preço) 
que desmente sua retórica de justificações econômicas. E os impOS
tos, embutidos no preço da gasolina, vêm pesando mais que o pe
tróleo. 

O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) divulga hã anos a es
trutura do preço da gasolina, mas esta semana recusou-se terminan
temente a liberã-la para a Imprensa Os poucos dados sobre a nova 
estrutura que constam do quadro abaixo foram conseguidos junto a 
uma fonte do CNP em Brasília, sem contudo esclarecer muita coisa. 

Os cu:stos da gasolina 

Itens Amigo 

Preço de refino (I) ........... _. 5,56 
Imposto Único ..... ····~-~-···---- 3,24 
Parcelas de arrecadação ...... ~ . 3,59 
Cota da Previdência ...... -· ... : 0,53 
Cota do PIS-PASEP . . . . . . . . . • . 0,06 
Encargo de distribuição . -. . . . . • . 0,38 
Encargo de revenda ..... ~ . . . • . . 0,94 

14,30 

{!) lndui a compra de petróleo, 
(;:) P<~l!"~l desde a estrutura anterior por pressão dos posHJs 
Funt~ tios pr~ços antig" c ~ltimu: CNP. 

O/timo 

6,90 
3,24 
9,71 
0,75 
0,11 
0,49 
1,40 

22,60 

Alua/ 

njdivulgado 
njdivulgado 

11,42 
0,75 
0,11 
0,49 

1,55 (2) 
26,00 

Por ocasião do reajuste de 26 de novembr<? passado, quando a gasolina 
foi a Cr$ 22,60 o litro. demonstramos nesta Folha que a carga tributária em
butida no preço do produto passara de 47,7% (quanto o litro custava Cr$ 
14,30) para 57,3% do total, considerando~se apenas o Imposto Único sobre 
Combustíveis e LubrificanteS e as ''p:ifcelas de arrecadação" (alíneas criadas 
no Governo Geisel para destinar recursos a fundos especiais a cargo da 
União). Ficou claro,- também, àquela êpOca, através da comparação dos di
versos componentes da última estrutura, que o preço total de refino (incluin
do petróleo) subira apenas 24,1%, enquanto as .. parcelas de arrecadação" fe
deral aumentaram nada menos que 170,4%. Já o valor do Imposto O nico, cu
jos recursos vão para a União (60%) mas também para os Estados (32%) e 
Municípios (8%), não Sofreu alteração em novembro de 1979. Toda a carga 
do aumento foi jogada sobre as ~·parcelas .. , impostos de responsabilidade ex· 
efusivamente federal. 

Agora, adota-se o sigilo. Outras informações parciais sobre a nova estru
tura foram obtidas no Rio, anteoritem, desta vez junto a fontes da PE
TROBRÁS. Estes dados, entretanto, não chegam a explicar o novo preço, 
mesmo porque a soma dos valores divulgados ontem, por grande parte da im
prensa, não totaliza Cr$ 26,00 e nem a soma das percentagens dos diversos 
componentes do preço alcança 100%. 

Segundo as fontes da PETROBRÃS, o encargo de revenda (posto) fica
ria agora com 4.9% do preço total de Cr$ 26,00 (o que daria CrS 1,27 por li
tro) e a cota da Previdência com 2,3% (ou Cr$ 0,59). Como estes itensjã ab
sorviam Cr$ 1,40 (elevado logo depois para Cr$ 1,55 por pressão dos postos 
de revenda) e Cr$ O, 75, respectivamente, na estrutura que vigorou até onteon- ' 
tem (ver quadro), fica claro que algo estã errado. Além disso, esses dados não 
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batem com os divulgados extra-oficialmente pela fonte do CNP em Brasília. 
Se adotarmos t~bém 14,3% como parcela do Imposto Único encaixada 

no preço de Cr$ 26,00 (o que daria CrS 3,71 por litro, com aumento de 
14,5% sobre o nível anterior), conforme adiantaram as fontes da PE
TROBRÃS, chega-se à conclusão que o preço de refino absorve, hoje, Cr$ 
7,97, ou seja, 30,6% do total, e não 57,7% ou CrS 15,00 por litro, como afir
maram anteontem as mesmas fontes da PETRO~RÂS. O preço de refino era 
de Cr$ 6,90 na estrutura anterior. 

Vê-se, então, que o sigilo do CNP sobre a nova estrutura do preço da ga
solina veio acompanhado de uma total desinformação por parte da PE
TROBRÃS. Aliás, as fontes desta empresa estatal confidenciaram anteontem 
à reportagem da Folha no Rio que, de acordo com decisão do Ministério do 
Planejarnento e CNP, a estrutura do preço não seria mesmo divulgada como 
vem sendo feito hâ anos. O Governo estaria pretendendo concentrar todo 
este último aumento sobre um único item (cCrtalneriie o_custo do petróleo e 
refino) e deixar o reajuste· dos demais p-a·ra os próximos meses. Assim, socor
reria a PETROBRÃS de um deficit de CrS 30 bilhões _que ameaça crescer, 
diante do custo de importação. 

Mas, se o objetivo foi este, por que então não anunciá-lo às claras, como 
o CNP sempre fez? Haveria qualquer problema em demonstrar que o preço 
do petróleo (ou melhor, a desvalorização do cruzeiro, que onera o desembol
so da PETROBRÁS na compra de dólares para pagar a importação) obrigou 
o reajuste que vigora desde ontem? 

Como o preço da gasoJina não é ~ssunto ligado à segurança nacional, 
fica difícil entender por que, em mais este episódio, como no caso_ das ações 
da Vale do Rio Doce, as autoridades se negam a cumprir a obrigação consti
tucional de "anunciar de forma clara os objetivos do Governo. Os consumido
res, que pagam caro pela gasolina, têm por sua vez o direito, como cidadãos, 
de serem pelo menos bem informados. Neste caso, trata-se do destino de 
aproximadamente CrS 416 bilhões (Cr$ 26,00 multiplicados por um consumo 
anual de 16 bilhões de litros de gasolina). 

Folha de São Paulo, 2 de dezembro de 1979 

IMPOSTOS PESAM MAIS QUE PETRÓLEO 

Carga tributária embutida no preço da gasolina 
passou de 47,7% para 57,3% do total 

Gabriel J. de Carvalho 

O aumento de 58% no preço da gasolina comum, que passou de Cr$ 
14,30 para Cr$ 22,60 o litro, na última segunda~feira, não foi provocado ape~ 
nas pelo custo do petróleo. Pelo contrário, o item preço de realização nas refi~ 
narias da PETROBRÃS, que inclui o petróleo, foi o que menos subiu. Os 
maiores aumentos incidiram sobre o componente tributário do preço total da 
gasolína e a cota do PIS-PASEP, conforme dados do próprio Conselho Na
cional do Petróleo. 
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Uma comparação das composições antiga e atual do preço da gasolina 
(ver quadro) vem desmanchar a tese oficial, muito acenada nesta última se
mana, de que somente o alto custo do petróleo importado obrigou o Governo 
a aprovar este forte aumento do preço da gasolina. J:: certo que os custos do 
petróleo vêm apresentando altas consecutivas, chegando a taxas incríveis, se 
considerado o mercado livre de Roterdam, o chamado spot, onde um barril 
chega a ser negociado a 40/42 dólares para pronta entrega. Entretanto, o rea
juste interno-doS-preços dos derivados de petróleo corre por conta, em grande 
parte, de uma decisão política de elevar a carga tributária neles embutida, 
prinCipalmente no caso da gasolina. 

O preço de um litro de gasolina 

Itens Antigo Atual Aumento 

Preço de refino ( 1) ................ 5,56 6,90 24,1% 
Imposto Único .. ·--· ........... ~· .. 3,24 3,24 
Parcelas de arrecadação .. -......... 3,59 9,71 170,4% 
Cota da Previdência ··········-··-·· 0,53 0,75 41,5% 
Cota do PIS-PASEP ·············· 0,06 0,11 83,3% 
Encargo de distribuição ........... 0,38 0,49 28,9% 
Encargo de revenda ... -... -.. - .. _ ..... 0,94 1,40 48,9% 

14,30 22,60 

Esta carga, que representava 47,7% do preço tOial quando O-litro da ga
solina estava a Cr$ 14,30, passou agora, com o litro a Cr$ 22,60, para 57 ,3%, 
sempre considerando apenas os itens Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes (lUC[) e uparcelas de arrecadação'' (alíneas recentemente cria
das para destinar recursos a fundos especiais a cargo-da União). Enquanto is
so, o preço das refinarias passava, neste Ultimo re"ajuste, de CrS 5,56 para Cr$ 
6~90, com um aumento de 24,1 %, bem abaixo da média dos percentuais inci
dentes sobre os outros componentes do preço total. 

Embora o item tributação tenha sido o maior responsãvel por este novo 
aumento da gasolina, nota-se, curiosamente, que o valor do Imposto Único 
sobre Combustíveis e Lubrificantes permaneceu o mesmo, apesar da variação 
do preço de refinaria, -sobre o qual é calculado o IUCL. A explicação deste 
fato pode ser encontrada no perfil de alocação desses tributos. Do total arre
cadado pelo JUCL, 60% .vão para a União, 23% para os Estados e 8% para os 
Municípios, -ao passo· que ·as~Hparcelas de arrecadação" absorvem recursos 
destinados apenas aos cofres da União. A criação dessas alíneas, aliâs, veio 
justamente dar maior reforço e flexibilidade ao orçamento federal, às voltas, 
nos últimos anos, com um forte deficit (negado até o final do Governo Geisel) 
e com a necessidade de financiar programas energéticos, de transportes etc. 
Daí o Imposto Único ter sido mantido e as tais .. parcelas de arrecadação" su
bido nada menos que 170,4%. 

O outro reajuste, berri-acima da média, ocorreu com o PIS-PASEP e, no
vamente aqui, as causas podem ter sido semelhantes. Hã poucos meses, por 
ocasião do anúncio do pagamento das cotas desses fundos, fontes do BNDE 
(que aplica estes recursos) e Caixa Econômica Federal (que os administra) re
velaram repetidas vezes que o PIS-PASEP estava encontrando dificuldades 
para pagar os cotistas este ano. Com-o o processo de concentração relativa da 
renda continua, cresce também o número de ~ssalaria~os de baixa reqda (~té 
cinco salários mínimos) com direito ao chamado .. 149-salãrio" (mínimo) todo 
ano. Uma das saídas, ao que parece, foi elevar em 83,3% a cota do PIS
PASEP inCluída no preço da gasolina. 

O resultado dessas mudanças será por certo um grande reforço às neces
sidades de caixa do Governo federal, pfinciPalirienú~ em fu-nção do Próximo 
orçamento. Considerando um consumo anual de 15 bilhões de litros de gaso
lina no País (este foi o nível aproximado de 1978), este produto representa, 
hoje, para o Governo federal, um canal arrecadador de quase 200 bilhões de 
cruzeiros ao ano, mais do que os 188 bilhões de ICM em todo o País no ano 
passado e quase a metade do total arrecadado, também em 1978, com ICM, 
!PI e Imposto de Renda (409,4 bilhões). 

Os consumidores de gasolina passam, então, a figurar, nos mapas do 
Governo federai, como os melhores canais de arrecadação, sem qualquer ris
co de burla e sonegação. Para o Ministro Delfim Netto, representa uma si
tuação mais tanqüila na hora de definir o orçamento, fazer acertos entre Mi
nistérios e mesmo repaSSar à PETROBRÁS e outras estatais, diminuindo as 
áreas de atrito que continuam a se manifestar no GOverno. -

Resta saber se a mesma comodidade vai ocorrer do lado de cã, entre os 
consumidores e assalariados em geral, cada vez mais inconformados com a 

(l) Inclui a compra de petróleo. 
Fonte: Conselho Nacional do Petróleo - CNP. 

inflação, constantes aumentos da carga tributária e falta total de partici
pação, mesmo que indireta, através do Congresso, nas decisões sobre o desti~ 
no desses recursos públicos. 

Folha de São Paulo, 24 de novembro de 1979 

IMPOSTO DISFARÇADO 

Gabriel J. de Carvalho 

O MinistrO Delfim Netto tem razão ao dizer que o brasileiro estã pagan
do um .. imposto" no momento em que cornpta gasolina. Certamente Delfim 
queria dizer com isso que o petróle-o impõe a todos um encargo do qual não 
se pode fugir. Contudo, sua frase tem um fundo de verdade noutro sentido: a 
partir de agora os consumidores passam não só a cobrir os custos dos deriva
dos e margens de lucro dos diversos agentes, do poço ãrabe à bomba de gaso
lina. mas também a forneCer excedentes necessários ao Governo remanejar o 
orçamento e financiar seus PlanoS . 

Com o _novo preço da gasolin~. sem falar no Diesel e outros derivados, 
os consumidores vão desembolsar nada menos do que 930 milhões por dia 
para usufruir deste combustível. Projetando isso para um ano, são cerca de 
340 bilhões que, convertidos, chegam a 10,6 bilhões de dólares, mais do que o 
País gastª'rã este ano com a imporfação de petróleo. Não se pode deduzir, ê 
claro~ que somente a venda da gasolina paga tudo. Hã, em meio a tudo isso, 
uma estrutura enorme e complexa, da cara importação aos custos de refi
nação e transporte etc., mas os dados acima dão bem uma idéia de quanto se 
exige do bolso dos consumidores em geral. 

Como este novo reajuste (58%) vem acompanhado de uma elevação tam
bém dos impostos embutidos no preço final dos derivados de petróleo, fica 
claro também que a massa adicional de recursos darâ folga ao Governo para 
mexer em seu deficitáriO orÇamehto e financiar programas energéticos ou 
não. Depois de entrar no ''bolo" do poder público, o dinheiro percorre cami
nhos tortuosos; seu destino é ditado basicamente por decisões políticas. 

Entre os derivados de petróleo, o mais penalizado pelos aumentos conti
nua se_ndo a gasolina, que somente este ano subiu 169%. Fato que contrasta, 
entretanto, com o perfil do consumo no País. A demanda de gasolina subiu 
apenas 3,4% (ver quadro), de 1975 a 1978, contra aumentos de 34,7% para o 
Diesel, 25, I% para o óleo combustível e 28,1% para o gãs de cozinha (GLP). 
O consumo total de derivados energéticos de petróleo, segundo a PE
TROBRÃS, aumentou 20,5% no mesmo período, passando de 46,7% bilhões 
de litros em 75 para 56~3 bilhões no ano passado. 

Quanto custará encher o tanque 

Veiculo Capacidade CrS 
(Litros) 

Volkswagen 41 926,60 
Brasília 46 1.039,60 
Variant 2 45 1.017,00 
Passat 46 1.039,60 
Kombi 45 1.017,00 
Galaxie 65 1.469,00 
Corcel 55 1.243,00 
Belina 63 1.423,80 
Fíat 38 858,80 
Alfa Romeo 100 2.260,00 
Chevette 51 1.152,60 
Opala 55 1.243,00 
Caravan 63 1.423,80 
Veraneio 76 1.717,80 
Polara 51 1.152,60 
Dodge Dart 65 1.469,00 
Puma 41 926,60 

Conclusão: com a gasolina estâ-se obtendo uma redução relativa de con
sumo, já que a frota de veículos não pãra de crescer, embora esteja influindo 
nisso a adição do álcool anidro. Surge então a dúvida dos consumidores, ba
sicamente os assalariados da chamada "classe média": por que este combustí
vel continua sofrendo os maiores aumentos, chegando ao incrível preço de 
CrS 22,60 nesta -segunda-feira Pela· mailhã? 

Além do mais, de que adianta conter tanto o consumo de gasolina, ex~ 
portada no ano passado a preços ridículos, se os outros derivados têm com
portamento completamente inverso? Como o importante mesmo é brecar a 
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importação de petróleo, e isso não vem acontecendo~ Valeria a pena tanta inM 
fiação por conta da gasolina? 

1975 
1976 
1977 
1978 

Consumo de derivados (*) 

Gasolina 

················· 14,6 
.............. ~ .. 14,6 
............ ~ .. ~ 14,0 

............. -.... ~ .. 15,1 

Diesel 

11,8 
13,8 
14,7 
15,9 

Oleo combust. 

14,7 
16,3 
16,6 
18,4 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Murilo Badaró, como Líder do Partido. 

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS- MG. Como Líder, pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A ocorrência, ontem, da sessão solene em homenagem ao centenãrio da 
morte do Duque de Caxias, Senador que foi desta Çasa, também, não permi
tiu que a Liderança da Maioria, nesta Casa, pudesse, de público manifestar a 
sua mais veemente repulsa, a sua estranheza e a sua discordância à nota emiti
da pelas Lideranças da e:posição na Câmara dos Deputados, e subscrita pelos 
Lideres do PMDB, PP e do PT. Nota essa em que manifestam sua solidarie-
dade ao parlamentar paulista, Deputado João Cunha, sem terem tido a caute
la de manifestar discordâncias, com as ofensas, as chutas, e os aleives dirigi
dos pelo parlamentar de São Paulo contra as Forças Armadas, instituições 
permanentes da Nação. 

A nota diz que o Governo tem os seus representantes, ito Congresso, exa
tamente para responder as acusações que lhe sejam feitas na tribuna das duas 
Casas legislativas. É verdade. E assim têm procedido os representantes do 
Governo, não deixando passar sem reparos as críticas_ Jçvantadas contra o 
Governo e órgãos da administração. 

Na hipótese, Sr. Presidente, não houve acusação ao Governo e sim ofen
sas às Forças Armadas e seus membros. Houve pronta réplica às verrinas do 
trêfego deputado paulista, da parte do Deputado Hugo Mardini, do Rio 
Grande do Sul. 

Tal procedimento, contudo, não elide o caráter criminoso do fato, nem a 
espécie comporta a chamada compensação de agravos. Eis que as ofensas fo
ram dirigidas às instituições nacionais permanentes. 

A nota prossegue dizendo que, ao recorrer ao procedimento penal, o Go
verno não procurou a via democrática mais consentânea com uma fase que 
pretende classificar como de abertura com a democracia. 

Ao contrário, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o recurso ao procedimento 
péilal, longe de significar o afastamento dos itinerários democráticos, a eles se 
apegou de forma mais rígida e mais inflexível. 

A ação é tipicame-rite moldada pelo texto conStitucional. Ao tempo do 
arbítrio ou ao tempo do AI-5, em que mão punitiva acionada pelo arbítrio 
simplesmente cassava o mandato, sem sequer permit~r ao parlamentar o direi
to de defesa; entre esse tempo e o te~po de hoje ~ã u~a diferença substancial. 
Não há nenhum demêríto ao Poder Legislativo, eis que O Governo busca a 
via legal, entregando a solução do assunt~ ao Supremo Tribunal Federal, ao 
Poder Judiciário, a quem càberá a última palavra. 

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

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Ouço V. Ex•. 

O Sr, Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador M~rilo Badaró, 
a nota dos três partidos de Oposição na Câmara dos Deputados, publicada 
ontem, causou-nos também espécie, porque ela declara, no seu primeiro 
período, uma solidariedade manifestada ao parlamentar, e justifica dizendo 
que o faz tendo em conta a necessidade da valorização do mandato e o indis
pensável reconhecimento da imunidade ao representante do povo. Veja V. 
Ex• que quando três Partidos de Oposição, na Câmara dos Deputados, pelos 
seus Líderes, subscrevem uma nota de solidariedade, dão uma impressão 
equívoca a respeito do que significa essa solidariedade. Quando se lê a nota 
pelo todo, depreende-se claramente que a solidariedade não vai até à substân .. 
cia do pronunciamento, por todos os títulos infeliz, do deputado paulista. 
Mas, também não é possível admitir que a solidariedade pudesse ter justifica
tiva na valorização do mandato. E, também, não cabe- com o cuidado com 
que entro nessa seara - na imunidade ou nas imunidades parlamentares. 
Quanto à valorização do mandato, não me parece que os três deputados, 
Líderes na Câmara, possam compreender que se valoriza um mandato na me~ 
dida em que se produzem diatribes verbais e que cheguem a insultos vulgares. 

(•) Em bilhões de litros. 

Declarei à imprensa, no dia em que fui por ela perguntado a respeito do pro
cedimento do Deputado João Cunha, que eu lastimava, profundamente, por
que é um homem a quem estimo e cujo comportamento fora da tribuna é de 
um cavalheiro, chegasse ao_ ponto de declarar que este é um regime sustentado 
pela palhaçada de meia dúzia de generais. carregando no peito as suas meda
lhas de bom comportamento e de primeira comunhão. S. Ext hoje reconhece 
que é uma frase profundamente infeliz, mais do que infeliz, injuriosa e, mais 
do que injuriosa,-atingindo não mais apenas a pessoa que, talves, ele quisesse 
atingir. que seria o General-Comandante do II Exército, mas toda a -insti
tuição militar. Ora, o General-Comandante do II Exército ê um homem que 
quando o Deputado João Cunha tinha de 3 para 4 anos, batia-se nos campos 
da itâlia contra o totalitarismo. E as medalhas que ele traz no peito, tradu
zem, em primeiro lugar, o seu sofrimento em pessoa, os ferimentos em com
bate que ele recebeu. Ele não recebeu a medalha de Cruz de Combate, à-toa, e 
a medalha de sangue foi pelo sangue que ele derramou lutando na Itália con
tra o nazi-fascismo. De maneira que essa solidarie~de pqderia dar a impres
são, inclusive ans generais brasileiros, de que o Congresso, o Legislativo esta
ria. através desse processo, dando respaldo às palavras utilizadas pelo dept:~ 
tado, o que não é verdade. Uma interpretação cuidadosa da nota, que V. Ex• 
tem inteira át.zão em criticã-la, leva, entretanto, à conclusão de que hã de per
meio uma crítica ao texto constitucional atual, uma inconforrilação com a di
minuição da imunidade, na medida em que ela não ê irresponsabilidade do 
parlamentar, mas não não faz nenhum julgamento de mérito quanto à subs
tância do Infeliz discurso. De modo que essa decisão dos três Líderes na Câ:
mara, de solidarizar-se com o deputado, foi não apenas inteiramente desas
trada,_ como dâ à grande opinião pública e, dentro desta, às Forças Armadas 
uma impressão - como disse - equivocada, errada de que se trata de uma 
solidariedade .na espécie, quando na verdade não o é. nem se pode dizer que o 
Legislativo encampou essa solidariedàde. Em primeíro lugar, porque a maiow 
ria não o fez; em segundo lugar, porque apenas uma Casa o fez. e parcialmen
te, atr:avês de três Uderes. De modo que a palavra de V. Ext longe· de poder 
ser' interpretada eomo uma provocação, um acirramerlto do que estamos vi
vendo, é, no meu enteder, uma palavra que abre luzes neste horizonte meio 
sombrio que estamos vivendo, razão pela qual eu me rejubilo que V. Ex• o 
faça na qualidade de representante da Liderança do Partido Democrãtico So
cial. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Muito obrigado a V. Ex•. 

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

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Ouço o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr, Paulo Brossard (PMDB- RS)- O que eu tenho a lamentar, e V. 
Ex' sabe o pesar com que o digo, é que V. Ex' traga para o Senado um episó
dio ocorrido na outra Casa e que lá encontrou a sua discussão e a sua anãlise. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG) - Não hã o que lamentar, 
Sr. Presidente. Lamentável seria se a Bancada do Partido Democrâtico Social 
se mantivesse em silêncio diante de uma manifestação dos três Partidos oposi
cionistas, face a um assunto de notória gravidade, que provoca pêtturbações, 
trepidações, neste processo e nesta càminhada em que todos nos achamos sin
ceramente empenhados para construir sóJidas instituições democráticas. 

O fato de ter ocorrido o episódio na Câmara dos Deputados em nada im
pede que ele seja tratado, a nível político, nesta Casa, eis que é da nossa res
ponsabilidade tudo fazer para eliminar os obstãculos que muitos pretendem 
co~ocar no itinerário da vida democrática do País. 

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

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Ppis não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permitir-me-ia acrescentar a V. 
Ext que o nobre Líder Thales Ramalho, que foi um dos signatários desta no
ta, teve, entretanto, um procedimento isolado, que é inteiramente cabível. S. 
Ext começou a colher assinaturas para reforma -do texto conStitucional, para 
aquilo que no seu entender deve ser restaurado a imunidade parlamentar. Eis 
aí um procedimento cabíveL Mas quando sabemos que Partidos que são con
seqifências de um estilhaçamCnto1 que era inevitãvei dentro do MDB do pas
sado, reunem-se para tentar uma redação comum, essa redação comum, em 
regra, tende a acompanhar as facções mais exaltadas. Tanto que, entre o pro
cedimento isolado do Deputado Thales Ramalho e a sua nota, hã um fosso, 
eu não diria abissal, mas pelo menos há uma grande diferença. Muito obriga
do. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - E mais, Senador Jarbas 
Passarinho, não pOdemos- ainda que o fato tenha ocorrido na Câmara, mas 
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a nata é de conhecimento do País inteiro - deixar que continue ganhando 
corpo, e na medida em que vai ganhando corpo pode até estar adquirindo fo
ros de verdade, esta falãcia de que a Constituição não é legítima, e, por via de 
conseqUência, as leis dela derivadas não são também legítimas. Se nós formos 
discutir o assunto, nós nos enrendaríamos... · 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Esta Carta é outorgada, não é 
legítima. Outorgada por três usurpadores, não é legítima, não! 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- ... num ínterminâvel deba
te doutrinãrio .sobre a tese do chamado poder constituinte originário das re
voluções. Não é o caso. A verdade é que a Carta, outorgada ou não, as leis 
votadas pelo Congresso Nacional, sobretudo aquelas referentes à instituição 
das salvaguardas do Estado ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Também não foi votada pelo 
Congresso. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Foi votada pelo Congres
so, seguindo o procedimento estabelecido na própria Carta Constitucional e 
no Regimento Comum das duas Casas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A lei de segurança é um decreto
lei editado pela Junta Militar. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Apesar disso, Sr. Presiden
te, a Oposição, quando lhe convém, quando convêm aos seus interresses, aos 
seus desígnios ou aos seus objetivos, não opõe embargos à tese de sua legiti
midade, 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Trata-se de um fato ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PMDB- RS)- Até o momento em que 
esta Carta não for revogada, o que ela estâ ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- A Carta de 37 também era um 
fato, outorgada, ilegítima, mas era um fato. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG)- O que ela estabelece: as 
normas que regulamentam a vida da Nação brasileira ali insculpidas devem 
ser obedecidas e o Governo nada mais fez do que seguir a via legal, a via esta
bele'cida na lei, nenhum procedimento fora de lei. O problema será entregue 
ao Poder Judiciário, à alta competência e isenção do Supremo Tribunal Fede
ral, juiz final, instância superior e última de procedimentos dessa natureza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bancada do Partido Democrático So
cial, por meu intermédio e por expressa delegação da Liderança, manifesta 
sua estranheza, sua repulsa, sua discordância à nota assinada pelos três Líde~ 
res da Oposição na Câmara dos Deputados e aproveita o ensejo para infor
mar que, ainda hoje, o Senhor José Sarney, presidente do Partido Democráti
co Social, oferecerâ, para conhecimento da Nação, uma nota em que a po
sição do Partido ficará expressa e oficializada. 

De tudo o que me restará dizer, para encerrar, é que os compromissos de 
construção democrática, sob o penhor da honra do Senhor Presidente da Re
pública, serão cumpridos, sem desfalecimento, dentro da lei, absolutamente 
fiel a ela, sem desviar do seu curso por um momento sequer, convencido de 
que, muito mais importante do qu~ as cventüais divergências entre homens de 
Partidos aqui no Congresso, convencido de que, muito mais importante do 
que manifestações ensandecidas de parlamentareS despreparados, o Brasil es~ 
tá acima e pairando sobre tudo isso. A nossa preocupação, neste momento, é 
com o Brasil, para quem queremos constituir um regime à altura das suas tra~ 
dições libertárias. - -- -- -

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E as eleições municipais? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Se V. Ex• quiser encami
nhar o a,ssunto para essa temática não fugirei ao debate com V. Ex• É claro, 
que a intervenção, no caso, não tem nenhum sentido e nenhuma procedência. 
Não se trata disso no momento, até porque ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Primeiro a dissolução dos parti
dos, depois o adiamento das eleições e dos compromissosl 

O SR. MURILú BADARÓ (PDS- MG)- .... o momento é grave, por 
demais grave, para que nos desviemos do ponto fulcral da questão. Trata-se 
de ofensas graves dirigidas contra instituições permanentes da Nação. h disto 
que estou tratando e est?ll certo de que V. Ex•, homem responsável, sabe per-

feitamente avaliar a gravidade de todos esses instantes que estamos atraves
sando. 

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

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Com prazer. 

O Sr. Itamar Fi-anco (PMDB- MG)- Estou ouvindo V. Ex• com a 
devida atenção, lamentando, também, como meu nobre Líder, que V. Ex• 
trouxesse esse assunto ao Senado Federal. ~ um direito que assiste a V. Ex•. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Muito obrigado pelo reco
nhecimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) Mas eu apenas lamento não ter vis
to V. Ex•, nesta tribuna, para defender, por exemplo as prerrogativas parla
mentares do S~nador Orestes Quércia, quando S. Ex• foi ofendido nas ruas 
de São Paulo. Não, V. Ex• pode abrir os braços, mas não vi manifestação de 
solidariedade do seu Partido ao Senador d9 República V . .Bx• tem o direito i! 
o dever até, como representante do .Governo, de prestar esta solidariedade da 
tribuna do Congresso. Este direito nós não podemos dicuti-lo. Apenas queria 
deixar registrado no meu aparte e nos Anais do Senado que não vi o espírito 
democrático de V. Ex• na defesa do .seu colega. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Estou certo de que V. Ex• 
faz apenas uma frase para incorporar às muitas com que V. Ex• tein marcado 
sua carreira política ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Marcaco não, nobre Senador. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Por gentileza, ouça-me 
primeiro nobre Senador. V. Ex• sequer tem o direito de levantar dúvidas 
quanto as minhas convicções dernocrâticas e liberais. Seria bom que não en
veredássemos por este caminho, nobre Senador Itamar Franco, porque não 
nos levarã a nada. V. Ex• nosjo.fi;aria para um outro problema, que é o insti
tuto da imunidade parlamentar, uma discussão interminâvel, cujo abuso tem 
levado o Poder Legislativo a submeter-se ao pelourinho da opinião pública, 
num extraordinário desgaste, exatamente porque as imunidades parlamenta
res levadas ao exagero e ao excesso tem servido hoje, como ontem, para aco
bertar a prâtica de crime comum, inteiramente em desacordo com o espírito 
da instituição criada para proteger a palavra e a liberdade de ação do Parla
mentar. 

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

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Ouço com prazer o nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas PasSãí-inho (PDS- PA)- Peço o aparte a V. Ex• na espe
rança de caracterizar duas coisas; a primeira, e conhecendo corno conheço o 
nobre Senador Itamar Franco e rc;speitando-lhe o caráter e a integridade, te-
nho certeza de que S. Ex•, tanto quanto nós, deplorou palavras de um Depu
tado de Oposição, que por sinal, no momento, não é filiado a nenhum parti
do e que ofendem instituições às quais, de algum modo, pertence o próprio 
Senador Itamar Franco. Conheço-lhe o amor por este Pafs c até a ponta de 
orgulho que ele ·tem por ter servido ao Exército Brasileiro como Oficial da 
Reserva de Segunda Classe. Portanto, não tenho dúvida, que não estâ em 
jogo o protesto de V. Ex•. A segunda parte da minha intervenção é que admi
to que os Senadores da Oposição nesta Casa, que não estão em causa, pois 
que. eSta Casa não_ teve um procedimento similar ao da Câmara, cheguem a 
lastimar que V. Ex• é nós, porque não é V. Ex• isoladamente, é V. Ex• como 
representante de nosso Partido, trate desta matéria. Mas não é possível com~ 
parar, na essência, aquilo que V. Ex• está tratando e o exemplo de que se so~ 
corre o nobre Senador Itamar Franco. Se não estou equivocado, o próprio 
Senador Orestes Quércia minimizou o episódio, porque ele mesmo fez ques
tão de não ampliá~IO; disse apenas que se encontrava dentro de um automóvel 
e uma ação policial exorbitante o atingiu no momento em que ele estava den~ 
tro de uma manifestação de massa, considerada ilegal. Sabe o Senador por 
São Paulo que não lhe faltaria a solidariedade do Partido. Concedi este apar
te porque o nobre Senador Itamar Franco disse que fazia questão de registrar 
o seu nos Anais do Senado e se referiu ao nosso Partido, à Nossa Bancada. 
De maneira que era perfei!amente cabível que eu flzesse um reparo a essa co~ 
l_ocação, na Medida em qué insisto em achar que a presença de v. Ex• na tri
b.una _é mais do que um dever, é uma serviço que V. Ex• está prestando ao Le
gtslattvo. 



Maio de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SC(ão II) Sexta-feira 16 1697 

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

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

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Estou tentando delibera
damente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não aceitar esse tipo de repto colo
cado pelo Senador Paulo Brossard e pelo Senador Itamar Franco, exatamen
te para ficar fiel às inspirações que me trouxeram à tribuna neste momento, 
tão bem assinaladas p'éio nobre ~-eJl,f!rlor Jarbas Passarinho. f: lógico, é claro, 
que a qualquer momento, em qualquer oportunidade, a toda hora, esse tipo 
de debate sobre eleições municipais, sobre extinção de partidos, afinal, deres
to, sobre toda essa problemática nacional, estamos inteirainente prontos para 
debater com a Oposição, com grande honra e prazer para nós. Mas, no mo
mento, Sr. Presidente, não queremos, por um instante sequer, nos desviarmos 
da rota traçada para analisar urna situação que é delicada e que; por pc!".issc 
mesmo, merece tratamento adequado. 

Ouço o nobre Senador Itamar Franco e, em seguida, V. Ex•, nobre Sena
dor Gilvan Rocha. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Senador Murilo Badaró, V. Ex• 
ouviu o nobre Líder, Senador Jarbas Passarinho e, evidentemente, não fiquei 
na seqUência do seu discurso. Mas, devo lembrar a V. Ex• algumas coisas, se 
me permite. Primeiro, quando V. Ex• fala na defesa Q:a . .instituição do manda
to parlamentar, vou recordar a V. Ex', porque não sei se V. Ex• estava na Ca
sa, que quando se votou, aqui, a licença para processar o Senador Dinarte 
Mariz, ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Recordo-me da posição de 
V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... e eu fui o único Senador, Se
nador Murilo Badaró, que dei meu voto para que ele realm~nte so.fresse o 
processo, se fosse o caso, da Justiça. Veja V. Ex• a posiçã~ que defend1 naque
la época, uma atitude corajosa, já que também o próprio Se.nador Dinarte 
Mariz pretendia ser julgado. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- V. Ex• terá ficado com a 
melhor doutrina. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Penso que sim. Esta era a pri
meira colocação que eu queria fazer ao discurso de V. Ex• A segunda colo
cação é que o Senador Jarbas Passarinho relembra, aqui, que sou oficial da 
ResC?rva do Exército brasileiro. E com muita satisfação e com muita honra, 
guardo que aos 20 anos, fui declarado aspirante a Oficial da Reserva do 
Exército brasileiro e,lâ, aprendi também, Senador Murilo Badaró, princípios 
democráticos que guardo comigo. Razão pela qual estranhei qúe V. Ex•, tão 
ardoroso defensor- e eu não entrei no mérito do seu discurso - apenas la
mentei que V. Ex• não ocupasse, também, a tribuna do Senado Federal, para 
defender um seu colega. Tenho o direito de continuar estranhando isso, Sena
dor Murilo Badaró. Não entendi quando V. Ex• disse que eu tenho marcado 
a minha vida política por palavras. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Não. Ao contrário. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não entendi. V. Ex• conhece 
minha vida política, porque somos do mesmo ··E.Siido e ela sempre foi muito 
clara, muito limpa... · 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Claro. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - ·'· e sempre conquistando os 
postos que conquistei na" Vida pública, através de eleições diretas, como sabe 
V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) - Perfeito. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Aqui cheguei, ao Senado Fede
ral, através de eleições diretas .... 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Nós todos reconhecemos 
isso. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... submetendo-me ao crivo do 
meu Estado. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Nós todos fazemos votos 
para que V. Ex• continue e estou certo de que ninguém tem dúvida quanto a 
vida pública de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- V. Ex' deixou, realmente, ... 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG) - Não deixei nada. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... a frase solta. Se V. Ex• tem 
alguma coisa a dizer, eu lhe pediria neste instante, que falasse. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Não. Não deixei nada. O 
que eu disse apenas, foi que V. Ex• constuma fazer frases, frases que marcam 
a sua vida parlamentar. 

E outro problema. É que V. Ex• com um pouco de predisposição para o 
aparte não captou bem o sentido do que eu disse. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Não. Não captei, não. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Não é nada com relação à 
pessoa de V. Ex• nem à sua vida pública, ao contrário. Eu, como mineiro, só 
tenho motivos de orgulho com relação a V. Ex• e a sua vida pública. Não te
nho motivo senão de proclamar alto e de bom som, por todas as quebradas 
do meu Estado, de que V. Ex• honra e alteia as tradições cívicas e políticas de 
Minas. O nosso problema é um problema institucional. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Eu gostaria de exatamente, ficar 
no institucional, e foi a única razão do meu aparte e com as devidas expli~ 
cações. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Está bem. Eu entendi bem, 

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

O SR. MURILO BADARÚ (PDS - MG) -Ouço o Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Eu estava Ílo meu gabinete, Ex• e 
apressei-me a vir ao debate para que não sejam vozes de um só Partido que 
estranhem a presença de V. Ex• na tribuna por um acontecimento na outra 
Casa do Congresso Nacional, quafldo todos nós sabemos que existe um mo
vimento, aliás muito natural, para que os nossos problemas sejam circunscri
tos a essas cúpulas que nos cobrem. Aqui, nós não precisamos de bombeiros 
cívicos, Ex•, que geralmente, em vez de nos ajudarem a apagar o fogo, 
trancam~nos as portas. Estamos, Excelência dentro de uma assembléia de mui
tos homens que representa as qualidades e os defeitos do povo brasileiro. Não 
é, seguramente, uma voz solitária que vai balançar os alicerces da República. 
Mesmo porque, Ex' não é de boa prâxis da democracia, que V. Ex• se insurja 
contra esse direito de defesa de um mandato que foi conquistado com o voto 
do povo. Mesmo porque, por exemplo, não apóio nenhuma das palavras que 
V. Ex• acaba de dizer, mas defenderei o direito que V. Ex' tem de dizê-las. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- É verdade que não precisa
mos de bombeiros cívicos para apagar incendios que ocorrem aqui neste Par
lamento. 

Mas, V. Ex• certamente não desconhece que a Casa está cheia de carbo
nários, carbonários e inCeridiârios que jogam muifo na possibilidade de tran
car as vias democráticas por que o País anseia caminhar. 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para ler, neste instante, 
a Nota Oficial do Partido Democrático Social que estâ vazada nos seguintes 
termos: 

Em face da Nota Oficial distribuída aOs jornais pelos Partidos 
de oposição, de solidariedade a um deputado federal, o Partido De
mocrático Social está no dever de repudiar esse procedimento que, 
em lugar de defender o princípio da imunidade parlamentar, estimu
la a prática de crimes de calúnia e injúria e não serve ao aprimora
mento democrático. 

A Constituição estabelece que cada um deve ser responsável pe
los excessos que cometer e seu artigo 154 inscreve sanções contra "o 
abuso de direito individual oU político", inclusive quando praticado 
por titular de mandato eletivo. 

O Governo tem pautado a sua conduta no estrito respeito à 
Constit.uição e às Leis, única via pela qual Poderâ firmar-se a demo
cracia. 

As Forças Armadas são instituições permanentes, servidoras 
da Pátria. Não são patrimônio de nenhum Partido. Daí deplorar~ 
mõs a referida nota, sobretudo quando diz que cabia ao nosso Parti~ 
do revidar da tribuna as calúnias e injúrias formuladas contra o 
Exército Nacional para encerrar o episódio. SCm embargo da revolta 
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e pronta contestação que referida agressão mereceu e vem merecen
do de nossos companheiros, da opinião pública, a defesa da insti
tuição militar deve ser de todos os Partidos e de todo cidadão brasi
leiro. 

Nenhum país organizado pode permitir a desmoralização de 
suas instituições básicas, sob pena de sucumbir na desordem e no 
caos. 

O PDS manifesta, como ê: de seu dever, a solidariedade absolu
ta às nossas instituições militares e reafirma o que consta do seu 
programa: 

.. A instituição militar é eminentemente naCional e apartidária, 
dependente das instituições políticas, com subordinação ao Chefe 
do Estado. O respeito e prestígio às Forças Armadas e sua valori
zação sãO -objefivos preponderarites, darldO-sC.:llles condíções de 
modernização e adestramento, para que possam prosseguír na pa
triótiCa missão de defensoras da soberania nacional e garantia das 
institUições democráticas." 

Não podemos, portanto, sem o nosso protesto, permitir que a 
Tribuna Parlamentar seja utilizada como instrumento de agressão 
às Forças Armadas. 

Brasília, 15 de maio de 1980. 

Com a leitura desta Nota, Sr. Presidente e Srs. Senadores, encerro este 
pronunciamento, afirmando que dentro da lei, dentro da Constituição, real
mente, episódios como estes jamais abalarão a caminhada do Brasil na cons
trução do seu futuro. 

Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O Sr. José Sarney (PDS- MA)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
uma comunicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma comuni
cação, o nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOSE SARNE Y PRONUNCIA [)lSCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO [)Q ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Com a palavra o nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na escalada da violência, que se verifica em todos os grandes centros ur
banos, onde proliferam os marginais, eles próprios vítimas da verdadeira de
composição sócio-econômica que asSalta as instituições, forçoso reconhecer 
que, além das vítimas, quem mais sofre é o aparelho policial, seja pela insufi
ciência de pessoal, de viaturas, de instrumentos de cpmbate ao crime, seja 
porque muitos deles caem sob as armas dos malfeitores. 

A legislação trabalhista foi, no País, precursora de uma compensação es
pecial, sob a forma de gratificação mensal, aos trabalhadores que operam sob 
riscos maiores, inclusive em perigo de vida no atendimento a determinadas 
missões e situações em que não ê possível garantir a seguranÇa do trabalho. 

O adicional de risco de vida e, portanto, Inedida tradicional inscrita na 
Consolidação das Leis do Trabalho, como compensação pelo perigo constan
te a que se submetem os operários em determinadas fainas. 

Mas nenhuma delas, Senhor Presidente, pode ser considerada mais arris
cada do que a missão dos policiais civis e militares, que se dedicam à salva
guarda da segurança individual, principalmente nos grandes centros urbanos, 
onde cresce o número de vítimas da violência crescente, organizados os crimi
nosos em quadrilhas de espantosa mobilidade, dispondo dos mais modernos 
armamentos. · 

Não podemos, os parlamentares, legislar a respeito, senão'provocados 
por Mensagem Presidencial, porque se trata de matêria cuja competência de 
iniciativa é assegurada, pela COnstituição, ao- Presidente da República. 

Sob esse aspecto, é taxativo o art. 5_7, em seu item I, da Carta em vigor, 
dando ao Executivo a competência exclusiva para propor leis que ucriem car
gos, funções ou empregos públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa 
pública". 

Se, no particular. a gratificação de risco de vida só pode ser proposta 
pelo Presidente da República, no que se refere à Polícia do Distrito Federal e 
dos Territórios, no qUe tange às Polícias estaduais evidentemente a competên
cia de iniciativa cabe aos Governadores. 

Queremos, portanto, desta tribuna, apenas suscitar o problema, que 
deve merecer a conveniente atenção tanto das autoridades federais como dos 
Governos estaduais. 

Lembramos a propósito que a Constituição determina que os proventos 
das polícias mifitares não Poderão s-er superiores aos dos postos de igual gra
duação do Exército. Mas não há nenhum dispositivo que imponha, no parti
cular, um piso salarial, por exemplo, determinando que os policiais civis e mi
litares não percebam menos de 3 (três) salários mínimos regionais. 

O certo é que há, nas polícias estaduais, tanto civis como militares, sol~ 
dos e vencimentos irrisórios, que desencorajaram o recrutamento dos melho
res elementos. Assim, a concessão de um adicional de trinta por cento aos po~ 
liciais civis e militares, de risco de vida, não apenas seria de inteira justiça, 
mas atenuaria sua insustentável situação salariaL 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão extraordi
nária, anteriormente conVocada, a- seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução o9 27, de 1980 (a
presentado Peli Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n~" 
283. de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar 
em CrS 5.599.000,00 (cinco milhõ"es, quinhentos e noventa e nove mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 284, de 1980, da Comissão. 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 28, de 1980 (a
Pfesentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
285, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar em 
Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, 
trezentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 286, de 1980, da Comissão 

- de -Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~" 29, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n~' 
287, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar 
em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e vinte e 
cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívi
da.consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 288, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores relativo à Mensagem n9 80, de 198_0 (n9 146/80, na origem), de 30 de 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do.Senado a escolha do Senhor Celso Diniz, Embaixador doBra
sil junto ao. Reino da Arâbia Saudita, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Br~sil ju~to ao Governo do Sultanato de Oman. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.} 
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ATA DA 64~ SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1980 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 
EXTRAORDINÁRIA 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-José Sarney- Alberto Sílva --Bernardino Via!la_-::- Helvídio Nunes
Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Dinarle Mariz- Cunha 
Uma- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
Freire- Nilo Coelho -João Lúcio - Luiz CaValcante- Teotônio Vilela
Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moa
cyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto 
Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco 
Montoro -Orestes Quércia- José Caixeta- Henrique Santillo- Lázaro 
Barboza- Valdon Va_rjão -Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pe
drossian- Affonso Cam-afgo- Josê Richa- Evelásio Vieira.....:. Jaison Bar
reto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon -Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão; em turnO --únTco, do Projeto de Resolução n9 27, de 
1980 (apresentado pela Comíssão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n"' 283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Manaus (AM) a elevar em Cr~ 5.599.000,00 (Cinco milhões, qui
nhentos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 284, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o_ projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Discussão em turno único~ do Projeto de Resolução n"' 28, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 285, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cabo (PE)_a.eJ.eyar em CrS 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e nove 
milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e 
vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 286, de 1980, da Comissão · 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Pfojeto de Resolução n"' 29, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n"' 287, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e 

três milhões, seiscentos e vinte e cínco mil, sessenta e oito cruzeiros e 
oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 288, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constítucíonalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente: 

Quero discutir, falar sobre o projeto, isto é, aquilo que venho fazendo 
desde outubro do ano passado. 

Sr. Presidente, comecei esta luta desde novembro e estou na mesma luta 
"de cabo a rabo". Estou lutando contra todos os empréstimos a municípios, 
Sr. Presidente. É uma dificuldade manter-se um princípio, na Casa, mas sou 
contra e quero que consigne em ata meu voto contrário, ao primeiro, Ma
naus, ao segundo, Cabo, em Pernambuco, e ao terceiro, Fortaleza. Sou con
tra, Sr. Presidente. É aquela missa seca que o Senado estã ouvindo desde ou
tubro do ano passado. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex"y 
realmente, desde que cheguei a esta Casa, vem levantando o problema do 
financiamento dos Municípios, dos Estados, mas, no fundo, o que V. Ex• le
vanta, nesta Casa, é um dos problemas mais graves do País, que é o problema 
do empobrecimento dos Municípios e dos Estados. Peço esse aparte para di
zer a V. Ex" que, se não se fizer uma reforma tributária profunda, iremos, 
a~os adentro, vendo y. Ex• pedindo a palavra e, ao mesmo tempo, receben
do apelos daqueles representantes dos MunicípiOs e dos Estados, que estão 
pedindo financiamento, para Que V .. Ex• concorde na concessão ou na trami
tação ?esse projeto de resolução. Mas aproveito a oportunidade para comu
nicar a V. Ex• que, desde o mês passado, estão tramitando, no Congresso, 
conjuntamente, sete proposta de emendas constitucionais, todas elas visando 
o fortalecimento dos M unicfpios e dos Estados, e inclusive, jâ está nomeada a 
Comissão Mista, já há relator nomeado e temos propostas de emendas, uma 
de minha autoria, outra do Senador Lomanto Júnior- se me recordo- ou
tra do Senador Jutahy Magalhães e outras de deputados pertencentes ao 
Congresso Nacional. Aproveito, então, a oportunidade para dizer a V. Ex• 
que a expectativa nossa é que o CongressO, SenadoreS e Deputados, aproveite 
essa oportunidade, onde se analisam todas as fórmulas de fortalecimento dos 
Municípios para que, realmente, por uma profunda reforma tributária, pos
samos evitar essa verdadeira luta que, todos os dias e todas as semanas, V. 
Ex• vem fazendo aqui que, no fundo, sabemos que é pelo fortalecimento dos 
Municípios brasileiros. -

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço o aparte judicioso, bem 
posto, de V. Ex", autor de uma emenda que fortalece, naturalmente, como 
diz V. Ex•, os nossos Municípios. 

Mas, Sr. Presidente, leio nos jornais as últimas notícias sobre a inflação. 
Quero recordar ao Senado, nesta tarde em que estamos sentindo no ar a ca
tinga, o chamu,sco d.e pé de santo queimado, o seguinte: 

Os meios de pagamento espandiram-se 4% em março, a base monet(lria 
-papel-moeda em circulação, mas os créditos do Banco Central e Banco do 
Brasil - cresceu 3,2%. Enquanto isto, as reservas cambiais do País caíram 
130 bilhões de janeiro a março, quando a previsão do orçamento monetário, 
para todo o ano de 1980, é de 109 bilhões de cruzeiros. 

Por isso que chamo a atenção do Senado. Nós, que jã ouvimos frases 
como esta do Sr. Ministro Delfim Netto: .. Não quero sorrisos Da luta contra 
a inflação", Ora. rriais isso, C:ritãO ... T'Não quero sorrisos na luta contra a in
flação". 

"Roberto Campos defende a recessão" -jornal de quando S. Ex• era 
Embaixador. Agora, aqui em Brasília, quand,o S. Ex•. ao que estamos infor-
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mados, recebeu convite do Senhor Presidente da República para integrar, fu
turamente, a Bancada do PDS, aqui, na Casa, Roberto Campos defende a re
cessão~ Por quê? Por causa do aumento dos meios de pagamento e essa in
flação devoradora que aí estã. 

Leio os jornais ainda, Sr. Presidente: 
H Povo tem de vencer a inflação". 
Mas, ainda vou ouvir o Sr. Ministro dizer assim: "Culpado pela inflação 

é o Congresso, porque todos os projetas de empréstimos o Congresso vota a 
favor". Vou ouvir esta frase, se Deus quiser e-se nós vivermos- mais um pou
quinho, vamos ouvir isso. E é o Sr. Delfim Netto quem manda tudo para cá. 
S. Ex' remete a mensagem para aqui; e nós aprovamos, mas vamos ouvir: 
""Culpado é o Congresso ou o Senado, que vota favoravelmente" L Aí, nesse 
dia, quem vai rw- do Senado serei eu. 

Sr. Presidente, o Ministro Ernane Ga1vêas diz que o pior da inflação já 
passou. Ora, passou onde? 

Então, essa é a linguagem que estamos ouvindo. Vou encerrar porque es
tou cansado e jâ estamos no fim da sessão, mas terminat'ltemente contra e vou 
requerer verificação. 

Sr. Presidente, são muitos os apelos, parece incrível, são p~"jidos do Cea
rá, de Pernambuco, c tenho que bater em retirada, mas contra o empréstimo, 
que é inflacionário, altamente inflacionário. 

Nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente, além de repetir que sou contra 
os empréstimos nos Municípios de Cabo,.de Manaus e de Fortaleza, os três, a 
trindade que estamos votando hoje, e que somam os seus montantes, 
Cr$ 193.625.068,80 mais Cr$ 159.605.363,20 mais Cr$ 5.599.000,00, em mais 
ou menos 350 milhões de cruzeiros. :É uma taxa inflacionária o aumento dos 
meios de pagamentos. 

Sr. Presidente, vejo olhares cheios de apelos de Senadores, colegas aos 
quais não posso negar. V. Ex•, por exemplo, Sr. Presidente, Senador Nilo 
Coelho, que me conduziu, em Pernambuco, quando fui visitar este Estado, e 
era V. Ex• o Governador, Chefe de Es_tado, tive, naquela ocasião, batedores 
à minha frente. V. Ex•, Sr. Presidente, me fez lembrar outros batedores. 
quando fui pfciSo pelo 39 BC, em Vít6iía:-n<nernpo áureo da Revolução. E ali 
em Pernambuco eu via a minha libertação. Eu ali era uma pessoa ilustre, com 
batedores na frente, ao lado do Governador. 

Terminó, então, Sr. Presidente, registrando o meu voto contra os três 
empréstimos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Constarão em Ata os votos contrários do Senador Dirceu Cardoso e do 

eminente Líder Senador Paulo Brossard. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores relativo à Mensagem n• 80, de 1980 (n• 146/80, na 
origem), de 30 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Celso Diniz, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia 
Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo do Sultanato de Oman. 

A matéria constante do item 4 da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos da alínea ••h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada 
em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as prOvidências necessárias, a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 44 minutos, vOltando a 
ser pública às 18 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n9s 27, 28 e 29. 
de 1980, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do 
parágrafo únicO-do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-Secretãiio: (Pausa.) 

São lidas as seguinteS 
PARECER N• 289, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 27, de 1980. 

Relator: Senador Murilo Badaró 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 27, de 

1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em Cri 

5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
- Murilo Badaró, Relator --José Sarne.f. 

ANEXO AO PARECER N• 289, DE 1980 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 27, 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 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de J\1anaus, Estado do AnlazoR 
nas, a elevar em Cr$ 5.599.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noven
ta e nove mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. (9 É_ a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.599.00,00 (cinco milhões, quinhen
tos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual vaior,junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, destinado à implantação de um Centro So
cial Urbano, tipo .. C", naquele Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER Nv 290, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 28, de 1980. 

Relator: Senador José Sarney 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 28, de 
1980, que autoriz3: a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar em Cr$ 
159.605.363,20 (cento e cinqUenta e nove iriilhões, seiscentos e cinco mil, tre
zentos e sessenta e três cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980.- Adalberto Sena, Presidente 
-José Sarney, Relator- Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 290, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução nt? 28, 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 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernambu
co, a elevar em CrS 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e nove milhões, 
seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros c vinte cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernambuco, nos 

termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 159.605.363,20 (cento e cinqüenta e 
nove milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e vin
te centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Pernambuco 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco-Nacional da Habitação 
- BNH, destinado à execução de estudos, projetas e investimentos através 
dos Projetas FIPLAN e CURA, naquele Município, 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. 

PARECER N• 291, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 29, de 1980. 

Relator: Senador J osê Sarney 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 29, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 
193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, 
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sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1980. - Adalberto Sena, Presidente 
- José Sarney, Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 291, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n9 29, 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 N9 DE !980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, 
a elevar em Cr$ 193.625.068,80 (cento e noventa e três milhões, seis· 
centos e vinte e cinc;;o mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, nos 

termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 193.625.068~80 (cento e noventa e três 
milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este 
na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do 
Nordeste- FUNDURBANO, destinado à complementação de quatro pro
jetes viários integrantes do Plano de Metas Governamentais -
PLAMEGfFortaleza-79/83, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo procesSo. -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 156, 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' 27, de 1980. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Raimundo Parente. 

REQUERIMENTO N• 157, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, rêqueiro disPensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação ,final do Projeto de 
Resolução n' 28, de 1980. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Nilo Coelho. 

REQUERIMENTO N• 158, DE 1980 

Nos termos do art. 356' do Regimento Intern_~. requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 29, de 1980. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1980. - Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 27, de 1980. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.). Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à apreciação da redação 
final do Projeto de Resolução n' 28, de 1980. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.). Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Passa-se à apreciação da redação 
final do Projeto de Resolução n' 29, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.). Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 135, de 1980, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
das ordens do dia baixadas pelos Ministros de Estado do Exército e da Aero
náutica e do Chefe do Estado-Maior da Armada, em comemoração ao trigé
simo quinto aniversário do Dia da Vitória. 

-2-

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1979 
(n9 3.382, de 1977, na Casa de origem), que modifica a redação do caput do 
art. 15 da Lei n• 6.032, de 30 de abril de 1974 (Regimento de Custas da Justiça 
Federal), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 97, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 103, de 
1979, do Senador Orestes Quércia, introduzindo modificações na Lei n9 
5.107, de !3 de setembro de 1966, que trata do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, tendo 

PARECERES, sob n's !53 e 154, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 232, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que altera e acrescenta parágrafo ao art. 
5o da Lei n' 4.069, de II de junho de 1962, tendo 

PARECERES, sob n•s 74, 75 e 76, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 255, de 
1979, do Senador Franco Montoro, que, para efeito de aposentadoria por 
tempo de serviço, considera data do desligamento do emprego a da decre
tação da falência, extinção da empresa ou ajuizamento de reclamação na jus
tiça do trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 16 e 17, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, favorável. 

-6-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n9 157, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao 
auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez, tendo 

PARECER, sob n• 338, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitlicionalidade e injuridicidade. 

-7-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade nos 

termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 
184, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que modifica a redação do art. 
LI 50 do Código Civil Brasileiro (Lei n' 3.071, de I• de janeiro de 1916), tendo 

PARECER, sob n• I, de !980, da Comissão: 
- J~e Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SeK 
nado n9 281, de 1979, do Senador Nelson Carneiro. dispondo sobre revo-
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gação do art. 59 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a Legis
lação da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob "' 1.124, de 1979, da Comissão: 
- de Con~tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do dos Senadores Tancredo Neves e Cunb_a Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a Sessão. 
(Levanta-se a sessão às /9 horas e 15 rnin_utos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE9-5-80EQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não têm sido poucas as vezes em que, desta tribuna mesmo, temos deba
tido sobre o problema da saúde no Brasil. 

A efetivação da tão desejada unificação da Previdência Social- outrora 
corporificada através de uma multiplicidade de institutos -trouxe algumas 
distorções altamente lesivas aos interesses coletivos. Assim, por exemplo, foi 
a partir daquele evento que se deu a criação, entre nós, de empresas médicas 
que, inserindo-se em nossa economia de mercado, vêm, cada vez mais, mer
cantilizando a medicina, na busca desemfreada de lucros. 

E, se a medicina virou mercadoria, não é de estranhar que as multinacio
nais tenham entrado no setor. A esse respeito, o Dr. Arnaldo Malmann, Pre
sidente da Cooperativa de Trabalho Médico (UNIMED), em depoimento 
prestado à Comissão de Saúde da Assembléia do Rio Grande do Sul, afirma 
que ua penetração das multinacionais na ârea terapêutica é quase total, e, sal
vo raras exceções, a maior parte do setor terapêutico foi desnacionalizado e 
praticamente toda a indústria estâ sob o comando de estrangeiros" (Jornal do 
Brasil, 24-4-80). 

Daí por que, a 21 último, milhares de médicos paralisaram suas ativida
des, no chamado Dia Nacional do Protesto, contra a invasão do capital es
trangeiro no setor de saúde, em movimento nacional promovido por entida
des mêdicas e hospitalares. A imprensa notbia, a respeito, que, no interior 
gaúcho, cerca de 90% dos consultórios ficaram fechados, limitando-se apenas 
aos casos de urgência, tendo havido cidades ::m que a adesão chegou a 100%. 

No entanto, cabe chamar a atenção para colocações que, soLe a m~
téria, foram feitas em documento divulgado por instituições representativas 
da classe, cuja íntegra pedimos constitua parte integrante deste pronuncia
mento._ Parece-nos da mais rigorosa procedência a advertência de que 

.. A penetração das multinacionais na área de assistência médi
ca não é acidental. É conseqüência da política de convênios da Pre
vidência Social, que permite o repasse das contribuições previden
ciârias para o setor privado, obviamente e sempre, perseguindo o lu
cro. Com esta finalidade alterou-se o texto da lei 6.435 permitindo a 
exploração da assistência médica com fins lucrativos. Foi esta políti
ca, levada a efeito com admirável conseqüência pelos seus autores e 
beneficiãrios, "que deu nascimento às empresas de assistência inédica, 
entre elas, as chamadas de "Medicina de Grupo" que agora escorre
gam, uma atrás das outras para as mãos das multinacionais. Os con
vênios da Previdência Social com as indústrias, o comércio, as em
presas de assistência médica e a rede hospitalar privada, instalada a 
partir de 1964, teriam de levar à crise _que hoje presenciamos, co
roada com a investida das multinacionais". 

Este modelo mercantilista se contrapõe a um verdadeiro sistema nacio
nal de saúde. A mediCina não pode ser presidida pelo espírito de ganância. E 
aí pouco importa quein -tem O afã de lucro, pois para o trabalhador, quedes
conta os 8% do seu salârio para a Previdência Social, tanio faz quem estâ ga
nhando indevidamente às suas custas. 

Do percentual arrecadado dos assalariados, cerca de 5% são canalizados 
para grupos empresariais privados, sejam cooperativas médicas, medicina de 
grupo ou empresas multinacionais. Quaisquer que sejam, eles trabalham com 
••pré-pagamento" - o que, no final das contas, significa que, quanto menos 
gastarem, maior lucro terão. Recebendo um fixo, quanto menor o número de 
exames, menos dias de internação, menos intervenções cirúrgicas e menor o 
gasto com médicos e enfermeiros, mais avultados os ganhos de tais empresas. 
A conseqüência é, como não pode deixar de ser numa economia de capitalis
mo selvagem como é a nossa, numa queda da qualidade da assistência médica 
prestada, com implicações as mais negativas no melhor atendimento e na pró
pria saúde do povo. 

Daí por gue os médicos de Pernambuco, em sintonia com colegas de ou
tros Estados do Brasil, procuraram dar uma amplitude mais abrangente e efi~ 
caz ao referido Dia Nacional do Protesto, dando-o não somente o significado 

de Dia Nacional do Protesto contra a penetração das multinacionais, mas, na 
verdade, fixando a responsabilidade do avanço das multinacionais no próprio 
modelo mercaritilista da Medicina que vem ganhando corpo nos últimos tem
pos. Daí por que, em Pernambuco, houve uma distribuição intensiva em toda 
Cidade do Recife, de oitenta mil panfletos contra uas empresas mercantilistas 
nacionais e multinacionais da área de saúde". E o Presidente do Sindicato dos 
Médicos, Derril de Oliveira, ter proclamado que o movimento visava "'alertar 
as autoridades da ãrea de saúde para a mercantilização da medicina, seja por 
grupos nacionais ou mUltinacionais, e conscientízar a classe, a fim de que pos
samos exigir uma reestruturação fio Serviço Nacional de Saúde, que atual
mente é falho e concentrador do mercado de trabalho". 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Com muita satisfação Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• tem toda razão em en
fatizar esses aspectos da política de saúde, os quais são profundamente lesivos 
ao povo brasileiro. Quero apenas, a título de colaboração, lembrar a V. Ex• 
que, segundo noticia a imprensa insistentemente, o Governo quanto às multi
nacionais, na ãrea de saúde, já estaria com um anteprojeto pronto para enviar 
ao Congresso Nacional. Formulamos votos que essa matéria seja logo enca
minhada ao conhecimento do Poder Legislativo, para que nós possamos 
discuti-la e votã-la o mais urg_ente possível. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Agradecemos a inter
venção do ilustre representante da Paraíba. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Termos o prazer de ouvir 
V. Ex• logo mais. 

Parece-nos realmente positivo o- anúncio feito pelo Ministw da Saúde, 
no que diz respeito "à elaboração de um projeto para deter o avanço das multi
nacionais no setor. N.o entanto, gostaríamos de registrar que, mais uma vez, o 
Governo não deveria mandar para câ, um projeto fruto apenas, dos gabinetes. 
fechados do Executivo, mas fazer antecipar à elaboração desse projeto, um 
amplo debate junto a todos os setores interessados. O documento, a que nos 
referimos anteriormente, é subscritO por cerca de 20 entidades do setor da 
saúde. São as seguintes: Assôd3.ção Médica de Brasília, Sociedade de Medici
na e Cirurgja do Rio de Janeiro, Associação Catarinense de Medicina, So
ciedade Médico-Cirúrgica do Parâ, Sociedade de Medicina de Pernambuco, 
Associação Baiana de Medicina, Sindicato dos Médicos de São PaUlo. Sindi
cato dos Médicos do Rio de Janeiro, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, 
Sindicato dos Médicos de Brasília, Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Conselho Regional de Medici
na de Pernambuco, Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro, 
Associação dos Médicos Residentes do Paranâ, Associação dos Médicos Re
sidentes de Brasília. Associação Gaúcha dos Médicos Residentes, Associação 
Nacional dos Médicos Residentes, Federação Nacional dos Médicos e Movi
mento de Renovação Médica do Rio Grande do Sul. 

Este documento dá uma visão da opinião nacional de ponderáveis seto
res desta classe e, como dissemos, tece uma crítica que é muito mais abran
gente do que simplesmente o enfoque do avanço das multinacionais. Ele pro
cura mostrar a própria distorção do modelo mercantilista da medicina que é 
representado, não apenas pelas multinacionais que estão nesse setor. mas por 
empresas médicas, em geral, que visam essencialmente lucro. Recebendo pre
viamente um fixo, repetimos, têm interesse de gastar o mínimo possível para 
terem o máximo -de lucro. Isto estâ dentro do espírito capitalista que rege as 
nossas relações sociais. Então, é necessário que, quando o Ministro da Saúde, 
anuncia, muito oportunamente, um projeto p:ira deter o avanço das multina
cionais que chame à colaboração os vários setores médicos do Brasil para que 
sua propositura seja fruto de um pensamento, que reflita mais as necessidades 
da realidade brasileira. 

Ouvimos o nobre Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Marcos Freire, 
antes desejo parabenizá-lo por trazer a esta Casa assuntos de alto interesse 
nacional e, principalmente do Nordeste. Hã pouco tempo v~ Ex• trazia para 
câ o problema da cana-de-açúcar, do açúcar e do âlcool, inclusive V. Ex• pro
pôs, na Comissão de Economia, que se trouxesse o Ministro da Indústria e do 
Comércio àquela comissão para que ele definisse de uma vez por todas qual a 
política que iria adotar e em que prazo, com relação ao problema açucareiro e, 
de um modo geral, dos fornecedores de cana. Posteriormente, V. Ex• trouxe 
alguns outro~ assuntos de alto interesse do Nordeste, principalmente no que 
se refere à destinação de recursos para o FINO R. Agora, V. Ex• traz um as
sunto quejã foi preocupação desta Casa, do Congresso Nacional, quando se 
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instalou, na Câmara dos Deputados, a CPI dos produtos farmacêuticos. A 
expectativa geral era de que se tomasse, imediatamente, uma providência. 
Houve, então. da parte do Executivo e tem havido, segundo tenho tido notí
cia, uma preocupação muito grande, por parte do Governo Federal, do Poder 
Executivo, para solucionar esse problema da medicina, inclusive também o 
dos produtos farmacêuticos; mas isto tem-se arrastado. E eu, neste instante 
em que V. Ex• faz esse pronunciamento, quero pedir permissão a V. Ex• para 
me associar ao seu discurso e pedir que essas providências sejam tomadas de 
imediato, para que se possa evitar males maiores para a economia do País, 
principalmente do Nordeste, no campo da medicina dos produtos farrnacêu~ 
tícos. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Nós é que agradecemos ao' 
Senador Bernardino Viana a colocação que traz ao nosso discurso. 

Julgamos, realmente, que deveriam os_ procura~ aproveitar este movimen
to que foi encetado no fiaís por várias instituições ligadas ao setor da saúde, 
para buscarmos os desdobramentos necessários ao estudo da matéria. E, em 
especial, qttando é o próprio titular da Pasta da Saúde que anuncia um proje
to~ no sentido do avanço das multinacionais no setor médico. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCúS FREIRE (PMDB- PE)- Com satisfação, nobre Se· 
nadora Eunice Michiles. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) -Senador, gostaria apenas de dar 
o meu testemunho, como associada que sou de uma empresa que funciona 
como seguro de saúde, por sinal tem um nome, a Golden Cross, mas que não 
tem nada de multinacional, nem nada de estrangeiro. Veja como a coisa fun
ciona: a classe médía não pode ser atendida pelo INPS, ou pelo menos nós da 
classe média não nos submetemos ou não nos ajustamos àquilo que a Previ
dência pode nos oferecer. Não temos porém os recursos para fazer nenhum 
tipo de cirurgia ou de trataMento de uma doença lnais grave pelos nossos pró
prios recursos, porque hoje os preços sãó proibitivas. Então, a empresa fun
ciona como seguro de saúde, dando ao seu associado o direito da lív~_e escolha 
de hospital e de médico e aí está exatamente a sua grande bandeira, em que eu 
possa como associada escolher o hospital, no qual quero me internar e o mé-
dico com quem quero me tratar. Vejo com muita simpatia este tipo- não sei 
se o poderia chamar de socialização de medicina - mas que dâ à classe média 
exatamente os recursos e a possibilidade de fazer um tratamento dentro da 
melhor técnica moderna da medicina, dentro dos seus recursos. Porque, a 
verdade. me parece, é que nós da classe média não temos as condições de nos 
tratarmos, aproveitando tudo o que a medicina nos coloca à disposição, me
diante os recursos financeiros feitos do próprio bolso. Por outro lado. hoje 
nós exigimOs mais ·do que· lamentavelmente a _Previdência SQ_cial pode nos 
oferecer; de maneira·que não conheço nenhuma multinacional. Não sei se é a 
esse tipo' de seguro a que V. Ex' se refere; mas, vejo com muita simpatia ... 
Não sei se alguma coisa que eu não entenda no processo, mas não me parece 
que deve ser criticado ou que mereça objeções esse tipo de trabalho, esse tipo 
de seguro que tanto beneficio, no meu entender, tem trazido à população bra
sileira. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Pois não, ilustre Senador. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC)- Acabamos de ouvir o exemplo 
maior da falta de solidariedade social que existe no que diz respeito à solução 
para a maioria da gente brasileira. A colocação evidentemente elitista e perso
nalista da Senadora, que eu entendo, talvez, pelo desconhecimento da reali~ 
dade nacional, não deve servir de exemplo. O seguro-saúde, desde que não es~ 
tatal, que não compulsório, que não universal, serve apenas para o enriqueci~ 
mento" de grupos privados, geralmente e inclusive como no caso da Golden 
Cross, com evidentes vinculações a estrailgeiros, até a própria propaganda da 
Golden Cross feita na televisão admite e divulga a garantia de atendimento 
médico para os seus filiados em qualquer pais do mundo - é uma das 
atrações da Golden Cross. Enquanto isso, o Governo já sabe qual ê a so
lução, existe um projeto inclusive nesta Casa, de minha autoria, aprovado 
num simpósio que a classe mêdica realizou cm 1974, na Câmara dos Depu~ 
tados, admitindo um seguro estatal universal e compulsório, que permitisse o 
recolhimento de recursos daquele que tem, por exemplo, a classe média alta, 
porque a classe média baixa hoje não tem condições de participar, pelo one .. 
roso que é, desses recursos privados; que pennitisse. repito, recolher recursos pa
ra garantir atendimentos a milhares de brasileiros que hoje, desassistidos, não 
têm nenhum tipo de assistência mêdica. E quando têm, é nas condições pre-
cárias que todos conhecemos. De modo que a solução dos problemas de saú-

de no País haverá de ser reordenada pelo princípio de uma filosofia estatizan~ 
te, é uma obrigação precípua do Estado garantir a saúde da nossa gente, não 
há como se permitir que a-iniciativa privada, movida por outras razões que 
não o atendimento real de nossa gente, seja o órgão principal efetuador desse 
tipo de assistência médica. Daí a necessidade de mudança da filosofia da Pre
vidência Social. Não adianta este Deputado da Oposição que ainda n~o assu
miu o Ministério da Previdência Social continuar dando incertas, fazendo de~ 
núncias e bancando o policial dentro da rede de Previdência. O que ê funda- . 
mental é que ele se conscientize de botar a mão na estruturta errada que nós 
temos em termos de assistência médica. Isto implicaria, sabe todo mundo, es~ 
tou repetindo o óbvio, uma rede própria hospitalar muito maior do que essa 
precária, do que esta. que a Previdência Social tem; uma rede própria, com 
uma politica de saúde definida, vinculada à prevenção das doenças neste País, 
para não se continuar gastando dinheiro como estâ, curando, enquanto a for~ 
ja de todoS esses instrumentos que provocam a doença neste Pais af tá, 
sem base nenhuma, saneamento nenhum, neste Pais onde se morre ainda- e 
a televisão ainda hã pouco tempo estava a mostrar -de sarampo num Esta~ 
do como o Paraná. Então, há toda uma filosofia a· :Ser mudada, no sentido de 
realmente implantar um ~istema Nacional de Saúde que ten,ha alguma coisa a 
ver de perto com a saúde do povo brasileiro, porque saúde privada como a 
Golden Cross, essa AM~, e outras coisas deste tipo, não levam a nada. Daí o 
meu aplauso ao seu Pronunciamento, e principalmente ao movimento de re
novação médica que encabeça essa denúncia ao Brasil e que se posiciona com 
muito maior profundidade do que o simples denunciar do modelo assisten
cial, que todo mundo sabe elitista e privatizante, mas dando as coordenadas 
capazes de colocar ordem no setor de saúde do Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- As colocações feitas pelo 
Senador Jaison Barreto realmente se casam com a linha do nosso pronuncia~ 
mento. O fato é que o INAMPS se reduziu, por assim dizer, a um mero repas
sado r de serviços de assistência médica e deixou de cumprir a sua função, que 
seria de dar assistência efetiva à grande massa de povo deste País. Um volume 
enorme de recursos vai, no final, parar nas mãos de empresas privadas, mui~ 
tas das quais, mesmo que não multinacionais, estão dirigindo a sua ativídade 
no exclusivO afã de ·lucro, dentro do sistema capitalista que aí está. Ora, 
parece-nos que um órgão· de previdência social deveria, se inserir dentro de 
uma outra filosofia de Governo. 

Temos aqui, por exemplo, decJaração do Dr. João Carlos Serra, Presi
dente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, em que ele mostra que os 
serviços prestados pelo INAMPS atra~és de convênios, delegação a particula
res, clínicas, laboratórios, hospitais e consultórios, representam 80% da recei
ta do Instituto. 

Se o INAMPS paga um montante tão alto às empresas médicas que vi~ 
sam lucro, por que ele próprio não oferece essa assistência médica? Coin isSo 
o Estado poderia se contrapor, de um lado, ao atendimento precário, que é 
dado ao contribuinte - insuficiente, "moroso e que realmente não satisfaz 
àquele que procura essa assistência- e, por outro, abriria o mercado de tra~ 
balho para os que anualmente se formam e freqUentemente não têm como 
exercer autonomamente a sua profissão. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC) - Veja, nobre Senador, apenas 
para complementar: o orçamento do INAMPS, 164 bilhões de cruzeiros e o 
Ministério da Saúde, II bilhões. Um País sério, que realmente esteja preocu
pado com a saúde da sua população, realmente não pode admitir esse tipo de 
deformação e distorção em seu orçamento. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Somos gratos. uma vez 
mais, à colaboração do Senador Jaison Barreto trazendo o cotejo entre os 
orçamentos do Ministério da Previdência Social e o do Ministério da Saúde. 

Ainda este ano- ou talvez no final do ano passado- trouxemos aqui, 
à consideração do Plenário, um estudo traçando exatamente esse paralelo. 
Mostramos que, num País como o nosso, no estágio de subdesenvolvimento 
em que nos encontramos - em que doenças endémicas estão matando, sem 
razão de ser, por falta de um combate racional e sistemático- não se com
preende que a Previdên_ci_a tenha este montante de 160 bilhões, conforme disse 
o Senador J aison BaO"eto, e o Ministro da Saúde apenas II bilhões de cru
zeiros. É realmente inacreditável. E desses 160 bilhões, 80% estão sendo dis
tribuídos com empresas médicas neste País? 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- bã licença para um aparte, nobre Sena· 
dor? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Concedemos a palavra ao 
ilustre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Estou ouvindo, com a maior atenção, o 
discurso de V. Ex• e as ponderações que f3z a respeito da necessidade de uma 
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reformulação da assistência médico~hospitalar por parte da auto~idade com
petente do Governo. Mas gostaria de lembrar a V. Ex•, dando uma contri
buição ao que V. Ex• defende, que as empresas que trabalham para o Gover~ 
no visando lucro, sejam multinacionais ou nacionais, nessa prestação de ser
viços ainda existem erros tão graves e verdadeiros crimes cometidos contra a 
população. Por exemplo, o problema de pagamento ê. feito através de uma de
terminada prestação de serviços, onde valem os pontos. Então, as cirurgias de 
urgência -são tantas cirurgias. Quanto mais cii·urgias se fizer, mais ganha 
aquela clínica ou aquele hospital. E, no afã de _ganhar dinheiro, eles abrem a 
barriga dos pobres coitados, sem qualquer discriminaÇão, estejam Ou não, ne
cessitando. Isto no meu Estado jâ chegou ao inquérito, pOrque se tirava o 
apêndice, de maneira contínua, a toda pessoa que chegava em determinada 
clínica. Se fosse realmente o Governo, não visando lucro, claro que com sa
lários adequados aos jávens médicos que estão se formando, seria uma opor
tunidade de trabalho magnífico. Quero paiabenizar a V. Ex• pela oportuni
dade e pelo tema que traz às nossas considerações. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos o aparte do 
nobre Senador Alberto Silva, porque ele exatamente formula a outra hipóte-
se. Uma é a do prê-pagamento, quando determinadas empresas r~ebem um 
fixo. independentemente do atendimento. Então, af ocorre aquela situação 
que nós descrevemos, qual seja a de que quanto menos enfermeiros tiver, 
quanto menos médicos tiver, quanto menos assistência der, quanto menos 
exames pedir, moiis lucro a empresa terâ. E, agora, essa outra hipótese levan~ 
tada por V. Ex• quanto mais exames pedir, quando mais operações fizer, mais 
lucro terá. ConseqUentemente, parece-nos que um País como este tem que as
sumir diretamente o ónus da prestação de serviços de saúde, e assumi-lo de 
maneira eficaz, inclusive acodindo aqueles profissionais que se formam e que, 
muitas vezes, não tem como desenvolver suas atividades autonomamente e se 
entregam a essas empresas, onde são explorados com excesso de horas de tra~ 
balho e com insuficiência de remuneração, o excessivo lucro ficando, então, 
para os donos da empresa. 

Mas, deixando de lado esse aspecto, nós teríamos que dizer que todo o 
enorme volume de recursos do INAMPS deveria ser destinado à manutenção 
- ou quando o caso à criação - da infra-estrutura médica necessâria, atra
vés das esferas do poder público federal, estadual e municipal, o Ministério 
da Saúde exercendo, direta ou indiretamente, a missão que lhe cabe. E nós di
zemos Ministério da Saúde, porque, no n9sso entender, não tem sentido essa 
distinção, ainda vígorante, de Ministério-da Previdência Social e de M_in_is
tério da Saúde. 

A Sra. Eunice Mich.iles (PDS- Al\1}~--perrnite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouviremos V. Ex•, com 
toda satisfação, logo mais. 

Acreditamos ter que haver a reunificaçã:o;a Previdência S_oci;il e o Mi
nistério da Saúde precisãm SC transformar num só órgão para ter umá unida
de de ação, para que o Ministério da· Saúde não seja 9 primo pobre, como foi 
tão eloqUentemente demonstrado pelas cifras referidas pelo nobre Senador 
Jaison Barreto. 

Vemos, p-oriantõ, que enquanto isto ocorre, enquanto vaf p-ara o setor 
privado rios de dinheiro- dinheiro que não reflui :Pará o trab.ilhador, por
que, assistido como está, são outros que ficam com a parte_ do leão - nós te
mos uma rede de hospitais, sejam hospitais públicos ou de beneficência, que 
sofre as mais sérias restrições de saúde. _A este respeito traremos,_ aqui, um de
poimento insuspeito de algúem Jigãdo ao Sistema oficial, tão logo ouçamos o 
aparte da nobre Senadora Eunice Michiles. 

A Sra. Eunice Michiles (i>Ds·...=AM)- Muito obrigad~, nobre Senador 
Mã.rcos Fr_eire._Eu_ gostaria apenas de dizer_que_ o sistema que conheço é bem 
diferente deste que V. Ex• ãpresenta- talvez estejamos falando de coisas di
ferentes- porque o processo que eu conheço funciona, absolutamente, como 
um seguro social, um seguro de saúde, em que não há nenhum repasse do 
INPS. O dinheiro do contribuinte funciona apenas cgm uma reserva para o 
caso de necessidade. Esta, a informação que g-ostãria de dizer do ~istema que 
conheço - Golden CfoSs e senasa. Querfa "tanibém parabeniZar o nobre Se
nador Jaison Barreto por ele não ser elitista- eU o parabenizo de fato. Mas 
gostaria que S. Ex• respondesse, dentro da sua própria consciência, se no mo
mento em que a sua esposa, o seu filho ou S. Ex• mesmo, precisam de um in
ternamento, ele o faz dentro das condições em que a grande massa do povo 
brasileiro recebe o seu internamento. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Registramos o aparte da 
nobre. Simadora Eunice Michiles, e acreditamos que a assistência mêâica rece
bida pelos familiares do Senador Jaison Barreto não esteja realmente, naque
le nível da grande maioria do povo brasileiro, como não serã por igual o aten-

dimento das empresas a que a ilustre Senadora se refere. Evidentemente, essas 
empresas citadas por S. Ex• constituein-se de um setor Privilegiado da po
pulação que, inclusive. tem condições de além do que recolher para a Previ
dência Social, ser associada de uma empresa médica desse porte, que oferece, 
segundo o depoimento da ilustre Senadora, uma assistência médica sem repa
ros. Não é, realmente, o caso que nós estamos analisando aqui. Estamos fa
lando dessa assistência médica que está sendo precariamente prestada por 
centenas e milhares de empresas médicas espalhadas no País, à custa do pró
prio trabalhador, do _que é arrecadado do seu salário e que vai para o_ 
INAMPS, que re~assa em favo{ dessas empresas. 

O Sr. Jai5on Barreto (PMDB- SC)- Veja V. Ex• que hã um equívoco 
de colocação. O fato de alguém, legitimamente, procurar melhor atendimento 
médico, não implica em cometer crime algum. O errado, o distorcido ê querer 
aplaudir ou imPlantar um modelo cjue não serve, decididamente, para a imen
sa maioria da população. Então, a Golden CrOss e outras companhias de se
guro e saúde não resolvem o problema da assistência médica no País, e agra
vam, no meu entender, por esse tipo -repito - de falta de solidariedade so
cial que é evidente. A pl-ópria Previdência pratica isto quando, criminosa
mente, no meu entender, tem um tipo de atendimento para o beneficiário da 
Previdência, que é a razão de ser da Previdência, e um outro tipo de atendi
mento para o funcionalismo da Previdência Social. Isto ê, decididamente, 
inaceitável. E o tal da patronal. Então, o funcionário da Previdência Social 
desconta um de quantum do seu ordenado e tem um atendimento que conside
ro r~zoável, mas elitista, porq~e feito à custa da grande maioria dos previden
ciários que sustentam na base este tipo de elitismo - hora marcada, médico 
de melhor gabarito, no caso, exames s·õfisticados- enquanto que a razão de 
ser da Previdência morre na fila por falta de atendimento. Se o modelo fosse 
justo, equalitário e solidário", não haveria coisas deste tipo. O próprio funcio
nalismo do INPS estaria interessado em melhorar o atendimento do INPS; a 
classe médica que foge hoje do atendimento da Previdência, ao invés de 
aplaudir este modelo, estaria pressionando o Governo no sentido de dignifi
car a assistência que dá. Por isso é que eu digo: é um crime contra a solidarie
dade social este tipo elitista de seguro de saúde privado. Pelo menos. como 
um passo à frente, o seguro saúde estatal, p_orqueo lucro tirado daqueles que 
podem pagar ajudaria a melhorar o atendimento de milhões de deserdados 
neste País. Então, a-posição é muito clara, não sou contraditório em chamar 
de elitista-iSsO, Porque considero criminoso esse elitismo feito à custa da gran
de maioria dos bfasileiros que- págãrlt- a previdência sOcial. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Gratificante o aparte do 
Senador Jaison Barreto. Voltamos, conforme adiantamos, ao depoimento de 
um homem do Governo, no caso o próprio Secretário de Saúde do Estado de 
Pernambuco, Dr. Djalma de Oliveira. Ele mostra que dependendo a manu
tenção da rede bãsica do apoio do INAMPS- que é obrigação do INAMPS, 
mediante convênio com o Governo dO Estado - o fato é que os recursos es~ 
tão atrasados_ três meses, e isto implica evidentemente num reflexo negativo 
nas ações de saúde à disposição da comunidade. Portanto, estamos vendo que 
enquanto o INAMPS poderia aplicar seus recursos através da rede estatal, no 
caso, ou da rede municipal, ou da sua própfia rede de saúde, encaminha-os, 
sobretudo, para as mãos das empreSas privadas, não atendendo, sequer, as 
suas obrigações decorrentes de convênios assin_ados com outras entidades de 
direito público. Chega a um ponto que este mesmo Secretário afirma que, 
tendo Pernambuco 110 hospitais, hâ uma ociosidade de até 60% nas insta
lações de saúde do Estado, que tem, sobretudo f!O int_erior, grandes responsa
bilidades com o atendimento da po{ni"iação (v. Diár(o de Pernambuco de 6-4-
9880). 

No ano passado fomos ao Município de Cedro, no sertão de Pernambu
co, e lá encontramos a comunidade-em polvorosa, porque a cidade não tem 
um médico, e durante meses ela fica ilhada quando vêm as chuvas, por falta 
de acesso a outras localidades. Quem adoecer gravemente morre sem a míni
ma assistência- méalca. IssO, em Pernambuco, que não ê dos Estados mais frá
geis da Federação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Eu pediria a V. Ex• que não 
permitisse- mais apartes, porque o seu tempo está esgotado e temos mais ora
dores para falar. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouviremos o Senador pelo 
Piauí e concluiremos, Sr. Presidente. 

O Sr. Alberto Silva -(PP- PI)- Nobre Senador, eu quero apenas trazer 
o testemunho do relato que V. Ex• faZ. Enquanto sobram leitos nos hospitais 
oficiais, o próPrio sistema do INPS permite que se construam novos hospitais 
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da rede privada, para com eles fazer aquele convênio de assistêncía hospita
lar. Na capital do Piual, por exemplo, existe um hosPital novo ell). folha, 
pronto para funcionar, com 270 leitos, e não funcio'na, porque hã o interesse 
de se fazer convênio com o novo hospital da rede particular, que estã sendo 
construído em Teresina. Daí a certeza de que V. Ex• abordou um tema sério, 
e gostaria que V. Ex• a ele voltasse, para que-chegássemos a algumas conclu
sões mais. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Outro exemplo, para con
cluir: a situação em que se encontram certos hospitais de beneficência, que, 
mantendo leitos particulares pagos, atendem a pessoas de baixa-renda ou de 
nenhuma renda, sem condições de financiamento de imprescindíVeis trata
mentos de saúde, É o caso do Hospital do Câncer de Pernambuco. 

Sabemos que o câncer, hoje, é uma das doenças que mais avançam nas 

dades ligadas ao setor de saúde, documentos es_ses que mostram que não é 
preciso apenas dizer: fora as multinaciOnais do campo da saúde. A coisa é 
mais complexa, o problema é muito_ mais vasú). -Na vei'dade, diz respeito à 
própria fi(osofia do Sistema Nacional de Saú_de. Para qUe esse sistema seja 

· efetivo, para que esse sistema seja em favor do povo, é necessário 
fundamentar-se em outras bases. Daíª- exigência da reformulação do modelo, 
mas um modelo que não seja fruto apenas do pensamento do Executivo. Se o 
atual Ministro da Saúde anuncia um projeto nesse setor, que ele convoque to
das as entidades representativas da sociedade brasileira, em especial aquelas 
ligadas ao campo da saúde, para que, através de nova legislação, e, sobretu
do, através de outra orientação, de outro tipo de ação, possamos realmente 
oferecer aquilo que nos parece básico a todos os brasileiros: o direito à saúde. 
(Muito bem! Palmas.) 

estatísticas médicas e nosológicas. Por outro lado, há apenas dois hospitais de DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREI-
câncer de iniciativa oficial em todo o País, localizados, por sinal no mesmo RE EM SEU DISCURSO: 
Estado, no Rio de Janeiro. Todos os demais são particulares, e o hospital do ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE BRASILIA 
câncer representa altos custos operacionais. 

Pois bem, o que ocorre? Ocorre que esses hospitaís, que mantêm, como é Dia Nacional do Protesto Sobre a Penetração das 
o caso do de Pernambuco, graças a um alto espírito filantrópico, estão na imi- MultinacionaiS na Área da Assistência Médica. 
nência de fechar as suas portas. O Governo dO Estadà ilão oferece condições Aos Médicos e ao Povo em Geral 
de atendimento aos cancerosos, e sabemos que esse mal não distingue entre 
ricos e pobres. Portanto, o Poder Público deveria dar atenção especial àqueles O Movimento Nacional de Renovação Médica, representando as entida-
estabelecimentos particulares que têm esse sentido filantrópico. des que subscrevem o presente, reunido em 8·3-80, em Brasilia, propõem aos 

Embora a crise não seja nova, em Pernambuco reduziu-se de 84 para 50 médicos a mudança do caráter deste protesto e sua transformação num am
o número de leitos destinados a indigentes, porque as v~r_bas escasseiam, por- pio m~:)Vjmento social com a participação de todos os setores sociais direta ou 
que o Governo não entende que, no caso, a iniciativa privada vem comple- indiretamente atingidos, a ser deflagrado a partir do dia 23 de abril. EjustHi
mentar a deficiência ou quase inexistência do setor de saúde nesse campo es- cando esta proposta, expõe o que se segue: 
pecífico. a) A penetração das multinacionais na área de assistência médica não é 

Devemos dizer que no Governo de Paulo Guerra- que depois foi Sena- acidental. h conseqUência da política de convênios da Previdência Social, que 
dor da República -, doavam-se 600 nlil cruzeiros anuais ao Hospital do penníte o repasse das contribuições previdenciárias para o setor priVado, oh
Câncer de Pernambuco. E o Senador Paulo Guerra governou Pern~mbuco hâ viam ente e sempre, persegui!JdO o lucro. Com esta finalidadç alterou~se o tex-
15 anos passados. Posteriormente, no último Governo; essa verba tinha dimi- to da Lei p_'i' 6.435 permitindo a exploração da assistência médica com fins Ju
nuído para 500 mil e em 1979 não se previu mais subvenção alguma para o crativos. Foi esta política, levada a efeito com admirável conseqUência pelos 
Hospital do Câncer em Pernambuco. seus autores e beneficiários que deu nascimento às empresas de assistência 

Ora, são coisas desse tipo que mostram as distorções que aí estão. médica, entre elas, as chamadas de .. Medicina de GrupO" que agora escorre-
Sabe-se que esta doença requer um tratamento oneroso, pois os remédios gam, uma atrâs das outras para as mãos das multinacionais. Os convênios da 

usados são caros. Mas o que o INAMPS,no FUNRURAL ou outros órgãos Previdência Social com as indústrias, o comércio, as empresas de assistência 
previdenciârios pagam a:o Hospital do Câncer é insuficiente para cobiir as médica e a rede hospitalar privada, instalada a partir de 1964, teriam de levar 
despesas havidas com os 200 leitos que mantém, destinados aos doentes pa- à crise que hoje presenciamos, coroada com a investida das multinacionais. 
gantes, mas cuja maioria é filiada à previdência social. Ora, o que possibilita- b) A American Medical International (AMI) firmou convênio com a 
va a manutenção dos leitos para os indigentes era, exatamente, o que sobrava AÇO MINAS recentemente rescindido graças ao clamor público e dos médi
da renda obtida com os leitos pagos. Mas, agora, nem isto. O Hospital do cos. Arrendou, também, os dois hospitais de Taubaté, principal pólo indus
Câncer, para continuar prestando o atendimento aos- mais carentes, não teve trial do Vale do Paraíba e apresta-se a investir em outros Estados. 
outro recurso senão recorrer ao endividamento. Ou diminuir estes leitos,' Outra multinacional, a Health Care do Brasil, subsidiária da Hospital 
como foi obrigado a fazer. _ :· Corporation of America, comprou a Special, a Unidade Cardiológica do 

Agora, o atendiinento aos indigentes terá forçosamente que desaprecer, ABC, a Promed do Rio de J~neiro e a Aico, uma das maiores empresas de 
pois o Ministério da Saúde acaba de anunciar o cancelamento da verba desti- medicina de grupo do País, Com sede em São Paulo. 
nada ao pagamento das diárias dos leitos nos hospitais de câncer que, atê no- c) E mais uma área estratégica da economia nacional que ê invadida pe
vembro do ano passado, eram de 200 cruzeiros, apresentando-se já insuficien- las multinacionais. Essas empresas, além de serem uma bomba de sucção do 
tes para cobrir os gastos. trabalho e da riqueza nacionais só investem onde esperam alta lucratividade. 

As dívidas, que vinham se avolumando ultimamente, tornaram-se uma . Logo que esmagam seus concorrentes, irão forçar a redefinição da política de 
dura realidade. Situada em região pobre, como é o Nordeste, torna-se assim assistência médica em seu fa~or, vale dizer, em prejuízo da saúde da popu· 
dramática a situação dos cancerosos indigentes. E nem se diga que medida lação e de todos que trabalham nesta área. 
governamental como esta tenha como explicação o fato de existirem muitas d) A penetração das multinacionais coincide com a mais séria crise da 
outras enfermidades a combater, pois isto não retira a importância do com- assistência médica no País. Os hospitais públicos sofrem restrições de verbas. 
bate ao câncer. Os hospitais privados pressionam o INANPS e a ameaçam suspender seus 

Em termos de câncer, o pior ainda é que não se tem estatísticas oficiais atendimentos aos previdenciârios. Os salários dos médicos e das demais pro
seguras. o que dá ao problema uma dimensão desconhecida. O Governo pre- fissionais de saúde são aviltados e as condições de trabalho se deterioram. Os 
cisa urgentemente voltar sua atenção para os hospitaís de câncer, evitando recursos da Previdência Social se esvaem. Os trabalhadores protestam contra 
um total e iminente colapso, com gravíssimos danos à política de saúde em a precariedade da assistência médica hospitalar que lhes é fornecida em troca 
nosso País. de suas contribuições. E a saúde da populaçã,o piora, sucedendo-se epidemias 

A decadência dos hospitais brasileiros, sejam filantY.óplCOs ou universi- e doenças perfeitamente controláveis, como a meningite e a poliomclite, sem 
tários, é evidente. Estamos caminhando para uma situação de saúde deplorá- falar nos altos índices de morbidade e mortalidade infantis. 
vel, não apenas com o esvaziamento da assistência lT!_édíc~, resultante da cres~ e) É acintoso que se permita a empresas estrangeiras lucrarem com as 
cente mercantilização da medicina; a interferência das multinaciOnais, mas, doenças da população brasileira, elas que já se enriquecem com o trabalho c a 
sobretudo, pela falta de uma política global de saúde, onde não apenas tives- saúde desta população. As multinacionais detêm o controle das indústrias 
sem vez aqueles que podem se utilizar de instrumentos de pressão, corno as químico-farmacêuticas e de equipainentos méd_icos. Falta-lhes assumirem a 
empresas médicas comerciais, mas também as entidades que cuidam dos des- assistência mêdica, último passo que necessitam para obterem o monopólio 
protegidos da sorte. absoluto da ârea de saúde e alcançar plenamente seus objetivos neste setor, 

Vamos concluir, Sr. Presidente, embora outras considerações tivéssemos um dos quais ê sem dúvida, controle da mortalidade que perseguem há tem-
a fazer. Temos cm mãos nota oficial da Sociedade Pernambucana de Comba- pos e com tanta pertinácia. -
te ao Câncer, que descreve a situação dramática em qUe- se encontra, e, da f) Esta não é, portanto, uma luta exclusiva dos médicos. A saúde da pc
mesma forma, o documento da Associação Médica Brasileira e daquelas enti- pulação não pode ficar à mercê da ganância dos donos de empresa, sejam na~ 
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cionais ou estrangeiros. A assistência médica não pode ser objeto de interme
diação lucrativa. 

A Diretoria diante do vuÜoso m1mero, superior a 100 (cem), dos que 
procuram· o ambulatório diariament~ e do número equivalente de doente~jã 
diagnosticados que aguardam na fila de internamento, espera d?s <:?rgaos 
Públicos e da Comunidade, a participação indispensável a normahzaçao dos 
seus serviços. 

A Diretorio 

Não serão os médicos, isoladamente, que conseguirão dar a atual políti
ca nacional de saúde e o moddo de assistência médica vigente. É_ preciso que 
os setores sociais rri:iis atingidos por uma e outra, ou seja, as contribuintes da 
Previdência Social, as entidades das demais classes e categorias sociais se inte
grem nesta luta pela extinção da intermediação lucrativa da assistência médi-
ca e contra a penetração das multinacionais. Esta unidade de propósitos tor- DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JARBAS PASSA-
na necessária uma discussão ampla, profunda e democrática entre os médi- RINHO NA SESSÃO DE 13-5-80 E QUE. ENTREGUE À REVJ-
cos, os profissionais de sáüde -e todas as categorias, em busca de uma política SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

de saúde e de um modelo de assistência médica, que, permitindo o exercício d SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. ·Líder da Maioria. Pro-
da nossa profissão com dignidade e dentro dos preceitos éticos, estejam volta- nuncia 0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se--
dos para os interesses da população. nadares: 

g) E abrindo esta discussão, definindo nosso movi~ento como con- Diante das colocações feitas pelo repreSentado do Estado de São Paulo 
trãrio à presença das multinacionais na ârea d~ saúde e à sua penetração na Senador Orestes Quércia, a Maio-ria desta -Cisa rião pode ficar em silêncio. 
área de assistência médica e contrário à intermediãção lucrativa desta assis- Nós louvamos a colocação serena de S. Ex•, mas mesmo na serenidade hã um 
tência, proporrioS' como reivindicações da cate-goria médica: conteúdo de injustiça para com o Governo, a respeito do desdobramento da 

1 -Uma legislação impeditiva à penetração das multinacionais na área greve dos metalúrgicos do ABC. 
de assistência---médica. Nesta Casa, eu tive ocasião de, mais de uma vez, salientar que a grande 

2- ExtinÇão dos cOnvênios entre a Previdência Social de um lado, e_ as_ opor~llnidade qu~ os líderes sindicais metalúrgicos de São Paulo perderam foi 
indústrias, o comércio e as empresãs de assistência médica de outro. Precisamente quando o Tribunal Regional do Trabalho, julgando o dissídio, 

3- Participação paritária de médicos, empregados, empregadores ego~ declarou-se, Primeiro, incompeténié jiãra qUalificar ou não a greve como ile-
verno nos órgãos decisórios da Previdência Social. _ gale, segundo, resolvendo atribuir, arbitrariamente, uma cota de 7% de pro-

4- Direito universal e indiscriminado para todos os médicos atende~em dutividade que deveria ser somada aos 39% do índice nacional de preços ao 
aos contribuintes da Previdência Social sem -qualquer internlediaçã_o h.icrati# cons!lmidor. Portanto, com um aumento de 46%, ao semestre, que, numa 
va, seja por parte de e"mpiesaS, seja de hospitais. -: - projeção de doze meses, seria ri:taior de 100%, C com garantia de que nada po~ 

5 -Expansão da rede _hospitalar e ambulatorial da_ Pre":idªn~ia _So~i~I, deria atingir os trabalhad_ores, pois a greve não havia sido considerada ilegal, 
dos_ Estados e dos. Municípios. - - - 0 Sr. Luis Inácio da Silva, talvez porque tivesse sofrido já um processo de de-

Brasília, março de 1980 pravação pessoal como líder- explicarei o que entendo por essa depravação 
Associação Médica de Brasília pessoal - preferiu lançar o desafio. Refiro-me à depravação Pessoal, porque 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro não é fácil um homem subitamente achar que comanda duzentos mil braços, 
Associação Catariitense de Medicina --- ou seja, roo tnil peSsoas presentes a urlia assembléia, que respondem a uma 
Sociedade Médico-Cirúrgica do Parâ simple~ voz, de seu c~mando, sem ~ue es~e homem, se Ilão tiver uma estrutu7: 
Sociedade_de Medicina de Pernambuco taçãô interior muito grande; e rD.uitO for~te, SC-dC)xe depravar, no Sentido de 
Associação· Baiana de Medicina perder a noção exata daquilo que é justo ou injusto, daquilo que é sensato ou 
Sindicato dos Médicos de São Paulo insensatO. Isto se deu. 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro _ Ainda ontem a Folha de São Paulo, que V. Ex•~ nobre Senador Orestes 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais Quércia, dela leu hoje o editorial, trazia uma rememoração dos 41 dias de gre-
Sindicato dos Médicos de Brasília ve. Precisamente quando se fez a segunda reunião do Tribunal Regional do 
Sindicato dos_ Médicos do Espírito Santo Trabalho, já tive oportunidade de deba-ter com V. Ex.• essa matéria n_a Casa, 
Conselho Regional de Medicina de São Paulo quando o Tribunal julgando agora uma causa diferente da anterior conside-
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco rou ilegal a greve, a resposta do líder dos metalúrgicos de São Paulo foi esta 
Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro _que estã reproduzida na Folha de São Paulo que é um órgão insuspeito-: 
Associação dos Médicos Residentes do Paraná "agora sim que a greve vai começar". 
Associação dos Médicos Residentes de Brasília Ora, na medida em que se faz um incitamento à greve ilegal, com sabor 
Associação Gaúcha dos Médicos Residentes de desafio, não se podia esperar que o Governo, que tem a seu cargo a manu-
Associação Nacional dos Médicos Residentes tenção da ordem e da lei, pudesse cruzar os braços. Pode-se imaginar que 
Federação Nacional dos Médicos conseqUências haveria se o Governo fosse omisso neste instante. 
Movimento de Renovação Médica do Rio Grande do Sul 

NOTA OFICIAL 
A Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer que presta assistên

cia ao canceroso indigente desde 1948, torna público que foi levada a reduzir 
em 50% o número de leitos para atendimento a indigentes. 

Esta situação que se-pode agravar até a suspensão total da atividade hos
pitalar do leito indigente, é motivada pelas razões que passa a enumerar: 

A)- A crescente e contínua elevação dos custos de medicamentos, ali
mentação, etc .. 

B)- Reajustes salariais instituídos pelo Governo Cenfral e aqueles de
correntes de dissídios coletivos. 

C)- Que a par desses fatos a Sociedade Pernambucana de Combate ao 
Câncer, não recebe, desde outubro de 1979, a contribuição de CrS 200,00 (du
zentos cruzeiros) pór leito dia, da Divisão Nacional de Doenças Crônico
Degenerativas. 

D) - Que a subvenção anual do Governo do Estado de CrS 680.000,00 
(seiscentos e oitenta mil cruzeiros) em 1978, não foi reã.juStada, nem paga em 
1979. 

E)- Que a subvenção estadual para 1980 omitida no Orçamento Esta
dual, foi aprovada em caráter especial e reduzida a apenas CrS 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros). 

F)- Que a contribuição do FUNRURAL limitado em convênio, em 
CrS 114.000,00 (cento e catorze mil cruzeiros) mensais, corresponde a l/5 do 
que gasta a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer com o atendi
mento dos associados daquela entidade. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Acredito, Senador Jarbas Pas
sarinho, que houve erros de ambos os lados. Mas, é um depoimento de quem 
esteve diversas vezes lá, acredito, sinceramente, que o Presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos foi levado, muitas vezes, pela força da predisposição dos tra
balhadores que se reuniam nas a~semblêias, porque, mesmo depois de ele ser 
preso e diversos outros lideres terem sido presos, havia aquela predisposição 
que era a mesma predisposição de quando eles estavam lá, ativos, liderando 
os trabalhadores. Acho que Cxiste um espírito entre os trabalhadores de Sã~ 
Bernardo, principalmente, lto sentido de, vamos dizer, exigir mais, de exigir 
abertura, independentemente até a liderança, até em detrimento da liderança 
do Lula. É uma impressão que tenho e não quero, evidentemente, resguardá
lo, apenas quero dar um depoimento do que penso. Acho que, realmente, os 
trabalhadores de São Bernardo devem ser considerados como uma frente 
avançada, acredito talvez até exagerando na sua reivindicação, mas, acho que 
não se deva desmerecer, pura e simplesmente, esse movimento de São Bernar
do. Acho que o Governo tem que considerar alguma coisa além de apenas 
querer infringir a VitOria da lei; que mUita gente acredita ser uma lei que preci
sa ser reavaliada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Este é o centro da 
questão, nobre Senador Orestes Quércia. Eu gostaria de saber qual era a po
sição de V. Ex• nem vou discutir questões anteriores. Acredita V. Ex•, como 
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outras pessoas acreditam, que admitindo que a lei esteja ultrapassada, ela 
deva ser, pura e simplesmente, cancelada unilateralmente? Não, disse V. Ex'- e 
com isso concordamos. Por issó, ê que nós pergunuiitü)s-a v:-Ex•, quando diz 
que o Governo errou e quando admite, com as ligações paulistas de V. Ex• 
como representante daquele glorioso Estado aqui, que houve erros na área 
sindical, quais seriam, na exemplificação de V. Ex•,. os erros do Governo, a 
não ser o cumprimento da lei? 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) -Acredito que a lei possibilita o 
direito de reunião. A Constituição prevê ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Por que a lei não deve. 
ria ser cumprida e, unilateralmente, deva ser denunciada? Quem julga assim 
pensa que o Governo errou. MaS, eu pergunto: quais seriam, já agora cOnl o 
conselho do Senador por Minas GC:rãis, quais seriam os exemplos que V. Ex• 
nos daria? · 

rante muito tempo, impediu a manifestação de grupos o que a Constituição 
ad~_ite, permite. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador, Gosto 
muito de ouvir V. Ex•, mas como eu estava fazendo aqui... 

O Sr. Orestes Quércla (PMDB- SP)- V. Ex• pediu um exemplo e eu 
dei di versos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... um pequeno exercf· 
cio de maiêutica: gostaria que fôssemos rãpidos nas perguntas e nas respostas. 
V. Ex' falou em erro de Govçr_no e eu lhe pedi exemplificação; quando V. Ex• 
ia falar sobre CLT, isso daria margem a outra discussão porque V. Ex• sabe 
que o Sr. Ministro não trouxe aqui nenhum anteprojeto; quem manda ante
projeto e projetas para câ, através de Mensagens, é o Senhor Presidente da 
República. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Auxiliado pela colaboração do Sr. 
O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) - Com a colaboração do meu Ministro do Trabalho. V. Ex• não pode desmerecer o Ministro do Trabalho, 

eminente companheiro de Minas Gerais e, evidentemente, com as idéias que em assunto relativo ao seu Ministério. 
n6s temos a respeito do assunto ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- A colaboração que nós 
sempre gostamos também de receber pessoalmente. Vamos dizer, com avare
za até não nos quer dar ... 

O Sr. Orestes Quércla (PMDB - SP) - Excelência, entre os aspectos 
que cu disse aqui que nós deveríamos levar em conta, tendo em vista as ocor
rências em São Bernardo, não apenas de querer minimizar, de querer dimi~ 
nuir e desprezar aquele movimento, depois da vitória ·que o Governo acabou 
tendo sobre os metalúrgicos ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- O Governo não teve 
vitória alguma ... 

O Sr. Orestes Quércla (PMDB - SP)- Não querendo diminuir, evi· 
dentemente, nada disso, é que me lembrei:- acho necessário, por isso falei 
nesta tarde, até usando o expediente de uma rãpida comunicação - de que 
existem, vamos dizer, aspectos de consenso. Por exemplo, em 17 de março do 
ano passado, o Ministro do Trabalho mandou cópia de um estudo, de um an
teprojeto da CLT, para os Srs. Congressistas daquilo que ele enviou para o 
Senhor Presidente da República ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pediria ao nobre cole-
ga que não fugisse da questão. , 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) -Não estou fugindo da questão. 
V. Ex• perguntou a m"inha opinião ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -V. Ex• referiu que hou· 
ve erro de parte à parte. Os erros da área sindical são nítidos, porque mostra
mos, inclusive, a oportunidade perdida de sair vitoriosa. V. Ex• se referiu a er
ros do Governo. O nobre Senador Itamar Franco sussurrou a V. Ex• algum 
auxilio neste sentido. Agora, V. Ex• vem falar sobre a CLT. Não, eu gostaria 
que V. Ex• falasse sobre os erros. Quais são eles? 

O sr; Orestes Quérdii (PMDB - SP) - V. Ex• quer fazer referência a 
um mineiro ilustre que dignifica esta Casa. Lembrei.me de outro mineiro ilus~ 
tre que dignificou multo Csta Casa, que disse que o grande problema dos regi
mes autoritários é o guarda da esquina ... ....Então, cito um exemplo de uma 
ocorrência que aconteceu comigo. Fui detido, na praça pública, na rua, por
que queriam prender um líder sindical sem o mandado de prisão. Nós não 
concordamos ·com isso,-então jogaram uma bomb~ de gâs dentro do carro 
onde eu estava. V. Ex• quer maior exemplo de violência do que esse? Um ato 
de violência contra um Parlamentar, colega de V. Ex•? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Estou deixando que V. 
Ex' exemplifique. 

O Sr. Pedro Simon\PMDB --RS)= Coíega e amigo! 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP)- Colega e amigo, lembra muito 
bem, é mais um auxmo do nosso companheiro do Rio Grande do Sul; veja V. 
Ex• como estou protegido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não muy amigo, mas 
amigo. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- V. Ex• é que restringiu a amiza. 
de agora o que realmente lamento. Mas o fato é que houve prisão arbitrária, 
houve violência por parte da polícia, e tudo isso acredito que não estâ inscrito 
na lei. Por exemplo, o Lula, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos foi pre
so violentamente, de madrugada, sem mandado de prisão! O Governo, du-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - V. Ex• me permita 
concluir, senão não ouço V. Ex•, porque continuei falando, e perco com isso, 
perco muito não ouvindo V. Ex• 

O Ministro do Trabalho trouxe, a título de colaboração, e entregou, pelo 
menos no meu Gabinete, como Líder, um anteprojeto dele, para estudo, para 
que aqui se estudasse, contendo mais de 3 mil artigos. Então, não vamos dis~ 
cutir isso, porque não se trata de um projeto que esteja sendo obstruído na 
sua tramitação. 

Mas, vamos voltar ao ponto que V. Ex• citou. Quando V. Ex• disse que o 
problema, ditando outra Ministro ilustre, de regimes autoritários ( que este 
não é; fof i:to pilssado, hoje não é) é um guardã da esquina, V. Ex• poderia am
pl!_ar:·o problema dos mantenedores da orde~ é o guarda da esquina. Porque 
há dias, no ecran da televisão de V. Ex•, como da minha televisão, o que pas
sava em nossa casa, pela televisão brasileira, eram flashes do que ocorrera na 
Itália, na Inglaterra e na Holanda. E nos três países civilizados, industrializa
dos, de alta renda per capita e alto padrão cultural, o que se notava era uma 
violência policial contra manifestantes. De maneira que essa violência policial 
contra manifestantes não pode ser debitada ao GovernO como Governo. Este 
é o ponto em que eu insistia; O Governo, i:tão;-o Governo teVe a atuação e a 
sua responsabilidade de fa,zer cumprir a lei. Se, no cumprimento da lei, há um 
abuso, hã uma violência; deve-se incluSive responsabilizar quem praticou a 
violência, inas não, desde logo, chegar ao simplismo de declarar que um guar
da de trânsito que· viOlenta um dono de aotomóvel, ou um homem encarrega
do da segurança que não reconhece num Senador as suas imunidades, que 
devem ser respeitadas à outrance, que isso deve ter sido orientação do Gover
no, porque, nesse caso, o GoVerno passa a ser responsãvel por todos os des
mandos que alguém possa fazer. Ele só seria responsável se acobertasse esses 
desmandos e se as tivesse recomendado. 

V. Ex• mesmo foi quem me deu um exemplo, que peço permissão para 
tornar público. Enquanto o ilustre colega de Bancada de V. Ex•, o nobre Se
nador Franco Montoro, dizia que, numa narrativa dramâtica, que nos como
veu a todos, o quanto ele teve que enfrentar de opressão, de violência, para 
poder chegar ao edifício da Prefeitura- nós sabíamos e V. Ex• nos confir
mou- tranqüilamente dirigiu-se Vossa Excelência à autoridade menor que 
barrava o acesso à Prefeitura, Chamou à autoridade mais responsável e, ime
diatamente, os caminhos lhe foram abertos. 

Veja, portanto, V. Ex•, que havia uma interpretação equivocada do esca-
lão inferior. · 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO _(PDS- PA)- Com muito prazer ou
virei V. Ex•, logo que termine de argumentar com o nobre Senador por São 
Paulo. 

Então, eu diria que o erro do Governo que V. Ex• poderia apontar, só se
ria, do ponto de vista de V. Ex•, se tivesse V. Ex• aceito aquela preliminar 
que, felizmente para mim, V. -Ex• nãO aceitou: a lei, ainda que não represente 
a aspiração nacional, deve ser cumprida, e o responsável pelo cumprimento é 
o Governo. 

De modo que, aí, não houve violência. A intervenção, que é um ato trau~ 
niático, não é violência. A intervenção é um ato dCcOirente de uma greve ile
gal, patrocinada pelo sindicato daquela categoria. Então, não hâ erro. Não 
acredito que tenha havido erro. 

Os erros' de execução que foram feitos- e inclusive V. Ex• mesmo aqui 
citou, se não me engano, o Ministro da Justiça, quando usou essa espressão 
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em relação ao Professor Dalmo Dal.lari- não sei se fOi de V. Ex• a expressão 
-(Pausa.) Eu paro para V. Ex• ler o bilhete do Senador Itamar Franco e, em 
seguida, continuo. (Risos.) Esses erros de execução não são erros sistemãti
cos, causados por uma deformação de um processo de autoridade superior. E 
em seguida eu retomaria com V. Ex• o tom do discurso de V. Ex•- que m·e 
agrada - mas, antes vamos ter o prazer de ouvir a intervenção do Líder do 
Partido Popular nesta Casa. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Apenas, Ex• para registrar que, prova
velmente, houve um erro de interpretação de V. Ex•, V. Ex• que tem uma pri
vilegiada inteligência maliciosa, e isso é uma das virtudes que o homem públi
co deve ter, malícia no bom sentido, evidentemente- quando V. Ex• corri pa
ra a violência que nós vimos na televisão com o_s acontecimentos da greve do 
ABC. Ora, as coisas são absolutamente diferentes; em qualquer país civiliza
do do mundo existe polícia e deve existir polícia para encarregar-se da ordem 
pública, mas, isso, é diametralmente oposto a se prender, de madrugada, um 
líder sindical, a se prender um homem que não'é reconhecido por ninguém 
como um malfeitof Oi.J. um homem que jamais iria interrOmper a serenidade 
pública, como o Professor Dalmo Dallal"i, e principalmente cerceando o di
reito de reunião, que é um direito assegurado nos países mais civilizados do 
mundo. Defender-se que é necessãrio manter o çumprimento da lei, isso nin
guém vai discutir, qtesmo que se estranhe esse purismo exagerado, jã que uma 
greve foi declarada ilegal, evidentemente que a policia não poderia pegar os 
operârios e introduií-los à força dentro das fábricas. Então, parece-me que 
houve um equívoco, bastante evidente, em comparar o impedir-se reuniões, 
em prender sem mandado judicial, em distúrbios de rua, que vão continuar 
acontecendo em todas as cidades mais civilizadas do niundo. (Muito bem!) 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- Perdão, nobre Líder 
Gilvan Rocha, mas acredito que o equívoco é totalmente de V. Ex• Em pri
meiro lugar talvez V. Ex• não tivesse visto as cenas de televisão que eu vi; 
tratava-se de uma disputa entre a polícia e piqueteS de grevistas na Inglaterra, 
onde a violência praticada pela polícia era, no mínimo, igual àquela que foi 
revelada nesta Casa. 

Então, se V. Ex• não viu, provavelmente pensa que me refiro a uma coi
sa, quando me refiro a outra. Foi uma ação violenta da polícia sobre pfquetes 
de grevistas, na Inglaterra. A segunda ação da polícia foi coD.tra manifestan
tes republicanos no momento em que subia ao trono a nova rainha da Holan
da. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Distúrbio de rua. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- Distúrbio de rua. !i o 
mesmo caso, foi o que, em primeiro lugar aconteceu. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Eu me referia à prisão de Dalmo 
Dallari, à prisão relaxada. Isso não passou em televisão nenhuma! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Vou chegar lâ. 
Permita-me V. Ex• 

Quando V. Ex• declara _que foram presos líderes sindicais de madrugada, 
sobre o que, ainda hã pouco, eu iria me rCferii; e contra-argumentar·com o Se
nador Orestes Quércia, com relação ao Sr. Luiz lnâcio da Silva isso não se 
passou. O Sr. Luiz Inácio da Silva foi procurado-na casa dele, com um ·man
dado de prisão, depois das seis horas da manhã. 

Então, vamos caso por caso. O caso do Dr. Dalmo Dallari, e de outro 
advogado foi apresentado pelo Ministro da Justiça como sendo, evidente
mente, um equívoco, um erro. Portanto, não partiu absolutamente do Minis
tro da Justiça ou do Governo esse tipo de coisa. Então, vamos, um episódio 
atrás 'do outro, reduzindo aos seus verdadeiros valores. 

O Sr. Gllvan Rocha (PP- SE)- Cujos erros, certamente, V. Ex• não 
viu em televisão no exterior, não é? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu volto, se V. Ex• me 
permite, ao ponto, porque não quero me perder, evidentemente. Como esta· 
mos vendo aqui, em cada ·caso.agora, perdido um lembra·se outro e mais ou· 
tro e mais outro, para que possamos sair do centro do nosso programa. O 
programa para mim é importante na medida em .que V. Ex• ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouvirei o nobre Uder 
do Rio Grande do Sul, dentro de poucos minutos, ou segundos, quem sabe. 

V. Ex• colocava o problema na necessidade, ao que apreendi do discurso 
de V .. Ex', de tomarmos nestas duas Casas do Congresso, providências visan
do a evitar que coisas dessa natureza acontecessem de novo, através de uma 

lei que poderia e deveria ser modificada. Assim entendi o apelo final de V. 
Ex•, e vejo que concorda. 

Ouço o nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Eu apenas aproveitaria ·a pi'esença 
de V. Ex•, na tribuna, para indagar a V. Ex•, se V. Ex• jã poderia informar aos 
Senadores, a data em que o Ministro do Trabalho virã a esta Casa, nos hon
rar com a sua presença? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Talvez porque V. Ex• 
estiVesse ausente da Casa, naturalmente pelos grandes afazeres que sempre 
prendem V. Ex• aos pagos, devo adverti·lo de que, nesta Casa, aprovamos um 
requerimento de urgência de iniciativa do nobre Senador Humberto Lucena 
que pediu a inversão da Ordem do Dia, com que a Maioria também concor
dou, e aprovada a convocação do Ministro, S. Ex• tem 30 dias para fixar a da
ta, dentro do Regimento. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Mas, absolutamente. Eu concor
do. V. Ex• não estã me advertindo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Absolutamente. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Estou apenas perguntando se V. 
Ex• já tem idéia da data em que S. Ex• virã a esta Casa? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como isso foi na se
mana passada, ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Sim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - ... o Ministro dirâ, 
dentro do prazo regimental, ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Eu sei. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... qual é a data em que 
s_~_ Ex• virã. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Q~er dizer que aifida não se sabe. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, se isso for muito 
importante para a República, eu afirmo a V. Ex' que vou tentar antecipar, 
como pedido meu, ao Ministro do Trabalho, a informação que é tão impor
tante para V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E vejo que a pergunta 
de V. Ex• se relaciona, no refolho do pensamento, com a possibilidade de fa
zer ao Ministro perguntas embaraçosas, talvez, como crê a Oposição que 
pode fazer. 

Mas chamaria. a atenção, nobre Senador Orestes Quércia, evidentemente 
que o assunto nos interessa a todos os brasileiros mas, particularmente, a V. 
Ex• que, em todo este episódio, teve não apenas a solidariedade dos seus com
panheiros, como ·o aplauso pelo seu comportamento, pois V. Ex• se bateu 
pelo homens que estão na terra de V. Ex•, muitos dos quais foram da minha 
ou do Nordeste para lã; mas se bateu sem dar a impressão, porque ela não se
ria verdadeira se o desse, de estar aproveitando o episódio para promover·se 
pessoalmente. E esta homenagem queremos prestar a V. Ex• 

O Sr. Orestes Quórcla (PMDB - SP) - Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Acreditamos mais que, 
na hor.a em qUe os dois fatores complicadores foram colocados, ficava, real
mente, muito diflcil acabar a g_reve. Porque, cm verdade, por muito tempo, o 
indigitado Presidente do Partido dos Trabalhadores queria fazer um teste de 
força pessoal. 

Refii'o-me ao discurso dele que ouvi. Discurso que tive o cuidadO de, em 
recebendo, passâ-lo gravado ao Líder do PMDB e ao Líder do PT. Eram 
.duas gravações que eu possufa e cntreguei·as a ambos, porque me parecia 
muito importante que ambos ouvissem a linguagem proferida por aquele 
lfder sindical. Era, no que eu dizia, um Processo de depravação pessoal de um 
líder. 

O estudo da liderança jã me proporcionou, quando ainda era um jovem 
Major, produzir cerca de 230 pãginas escritas. Depois, tive uma crise de hu
mildade e de consciência e preferi não rasgar o que tinha escrito, mas colocar 
numa gaveta para que deixasse amadurecer, tal a perplexidade que se gerou 
em mim, a partir de certos enfoques que se fazia do estudo da liderança: se o 
líder era nato ou não nato, se o líder era o resultado de uma atividade capaz 
de ser apreendida por qualquer um, ou não, se o líder ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) (Fora do micrfone.)- V. Ex• se prQ
parou para a liderança por um longo tempo. 
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O SR. JARBAS]'A.SSAlUNHO (PDS- PA)- Eu diria a V. Ex• que 
alguns acreditam que eu era nato. V. Ex• já tomou, agora, um outro partido: 
admite que eu sou urn líder artesanaL - - -

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Não, nato e~ aprimorado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me desse a 
honra de falar nesse aparelhozinho que chamamos de microfone ... (Risos.) 

O Sr. Pedro Simon (PMD B - RS) - Pois não. QUando o líder é nato, 
Sr.-Senador,já é muito importante. Quando ele é aprilnorado, ele é muito im
portante. Mas como V. Ex•, quando é nato e ainda por cima se aprimora, aí é 
perigoso ... (Risos.) 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS--: PA)- Veja V. Ex• que se eu 
tivesse lido Pedro Simon naquela altura, talvez tivesse publicado o meu en
saio. (Risos). Faltou-me esse tipo de achegas. Na dúvida, nã.s trevas em que 
eu estava e que me levaram a tentar estudar Psicologia para concluir se o líder 
era tão bom como um Patton, na guerra, porque a minha liderança era voltada 
para a minha profissão, ou como Montgomery. Se um que, praticamente, se 
despojava da sua farda, das suas insígnias e comandava com uma boina e uma ja
queta à paisana. era tão eficiente-quanto O ·oufró que fazia- qUestão absolUia de 
ter, no seu uniforme, um padrão até pessoal de utilização, como tinha o Ge
neral Mqc Arthur. Se um era áspero e o outro era leniente; se um era autorí
tário e ou outro era suasório, qual dos dois me indicaria o melhor tipo de lide
rança. E tive dúvidas. Esbarrei na leitura -infelizmente não tive esse aparte 
de V. Ex•- de um mestre inglês que dizia que nada disso devia ser levado 
em consideração, mas que o líder era, acima de tudo, um produto das circuns~ 
tâncías. Tanto que, dizia ele, não tivesse havido Luiz XVI, não teria aconteci
do Napoleão Bonaparte. E mais ainda: os líderes de maior valor só se promo
vem, integralmente, e só aparecem em verdadeiro valor nos momentos insti~ 
tucionais tranqUilos, porque nos momentos ínstitueiõhãis não· tranqUilos 
qualquer pessoa, o falso líder, um que não esteja capacitado para o exercício 
de um comando de massa pode levar, exatamente, a um terrível equívoco: na 
guerra, de maneira irreversível com a morte; na paz, talvez nós tenhamos tido 
agora um exemplo. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- V. Ex• me permite uma diva
gação rápida, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) ~ Eujã estava divagan
do. Se V. Ex• me acompanha, evidentemente me perdoa. 

O Sr- Orestes Quércia (PMDD- SP)- Não. f: porque não sou tão le
trado como V. Exf não tão aculturado como V. Ex• ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Como? V. Ex• não ê 
letrado como eu? 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP) - Tanto quanto V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não. Não diga isso! O 
excesso de modêstia é uma das formas mais terríveis de vaidade. Não é o ca~ 
so. (Risos). o 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Não é o caso! V. Ex• sabe dis
so. Embora seja nãO mu.Y iimigo, mas amigo, meu amigo, sabe que não é oca~ 
so. Eu só me lembrava que uma das característiCas de um dos grandes líderes 
da Inglaterra que foi, exatamente, o comandante dã Inglaterra na Segunda 
GuCrra Muncial, Winston Churchill, que se revelou líder forte, autêntico e es
traordinário, exatamente num momento de convulsão, quando a Inglaterra 
estava, digamos, defin~ando, terrivelmente desmoralizada e, inclusive há 
uma frase de S. Ex• que ficou famosa que dizia: '"Só posso oferecer à Ingla
terra sangue, suor e lágrimas". 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) -Que tem sido muito 
usada em comícios, inclusive. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDD- SP)- Claro, V. Ex• sabe disso tam
bém. Só me lembrei do caso porque V. Ex• emitiu um conceito segundo o 
qual os líderes que surgem em momento de convulsão, em geral, não são 
grande coisa. ~ isso? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não! 

O Sr. Orestes Quércià (PMDB - SP)- Lembrei-me de Winston Chur-
chill e fiquei um pouco preocupado. -- -

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Acho que V. Ex• não 
precisa ficar preocupado. 

o--srõ-Grestes-Quéreia-{PMIJB-----SP) ......... O nosso relacionamento com-a 
Inglaterra, já que V. Ex• é Líder do Governo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Isso alíãs ê um fenô
meno comum. e quando me obriguei a estudar Metodologia porque tive, tam
bém, a responsabilidade de ser instrutor, o que corresponde ao professor, na 
vida civil, aprendi que não é fácif'um aluno manter-se atento diante de um 
professor cansativo. Acredito que estou no papel do professor cansativo, ra
zão pela qual a percepção de V. Ex•, evidentemente, não foi a melhor, não 
por culpa de V. Ex•, mas sim pelo maçante ... 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Veja V. Ex• que não sou bom 
ah.ino, não é? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Em menhum momento 
disse isso. Coloquei várias tipologias, e lembrei qual pOderia ser melhor, e 
vomo tive dúvida, preferi guardar meu manuscrito e deixá-lo amadurecendo 
para uma oportunidade melhor. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Veja V. Ex• que perguntei se 
poderia divagar um pouco. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Coloquei um talvez. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDD- SP)- Fiz menção àquela alegação de 
V. Ex• porque na hora me lembrei de- Churchill. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA) - Coloquei um talvez 
cauteloso, repito. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Veja V. Ex• que se não tivesse 
guardado, talvez o futuro tivesse sido diferente, e a liderança tivesse apareci
do bem mais rápida e os cargos seriam outros. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PÁ) - Estou ouvindo mal 
V. Ex•, infelizmente. · · 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Talvez se V. Ex• não tivesse guar
dado, o aparecimento da liderança de V. Ex• tivesse surgido bem mais cedo e 
os cargos a serem ocupados por V. Ex• talvez fossem outros. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Bom. Nunca tive ne
nhuma pretensão, e eu ia dar nomes, mas desastradamente os daria, prefiro 
não dar, a ser major ou coronel dono de um Pais, nem no Cone Sul, nem na 
Âsia, nem mesmo na Europa, de onde-se diz que nos vem tanto de civilização 
e aprendemos tanto, também, exemplos que não devemos corresponder a eles 
e não devemos imitar. 

Quero chegar ao centro da questão, que V. Ex•s. se esforçam, natural
mente, para que eu chegue o mais tarde possível: 

A colocação, nobre Senador Orestes Quércia, dessa liderança a que me 
referi, no puro e simples confronto e desafio, evidentemente não foi a melhor, 
porque já se discutiu, aqui nesta casa, se seria ou não um grupo privilegiado o 
grupo de metalúrgicos de São Paulo. Ainda hoje eu lia, num jornal, dados 
que me parecem irrefutáveis, mostrando-se que a média de salários dos traba
lhadores metalúrgicos do ABC distingue--eSSes trabalhadores largamente do 
resto dos trabalhadores brasileiros. E so essa média de salários, não a de 70 
mil cruzeiros como alguém disse que seria, também não a de Cr$ 14.000,00 
por mês, conio alguém disse, mas a média real tirada da folha de pagamentos 
mostra que ela beira aos crs 30.000,00 - mês. 

Ora, nós que sabemos, inclusive com auxflio de V. Ex•, que o perm da 
força trabalho do ABC é constituído em 80% de mão-de~obra não qualificada 
e apenas- 20% de mão-de-obra qualificada, podemos imaginar que para elevar 
o nível mêdico a trinta mil cruZeiros niês, qual deve ser o pagamento dos 20% 
que mais recebem. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- V. Extme permite um rápido 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Pois não. 
~ ~ 

O Sr.-Orestes Quércla (PMDB- SP)- Eu concordo com V. Ex• quan
do diz que os trabalhadores do ABC são bem remunerados, mas só quero 
lembrar um aspecto importante. Talvez o custo_d~ vida maior em todo o Es
tado de São Paulo seja em São Bernardo, por estudos que eu já tive oportuni
dade de verificar. A questão de moradia, por exemplo, c outros itens do custo 
de vida, que realmente devem ser levados em consideração quando se analisa 
esse aspecto da questão são os mais elevados do Estado de São Paulo. O custo 
de vida em São Bernardo é altíssimo.~ s6 para V. Ex•lembrar-se desse aspec~ 
to. 

O Sjl.. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- Certo. E de fato V. Ex• 
traz um compOnente imppriante. Surpreende-me, de algum modo, que o 
custo de vida na grande São Pauio possa ser tão diferencl3.do apenas para São 
Bernardo. V. Ex• se refere a estudos quejâ recebeu, e é um dado a concluir. 
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Mas isso não diminui em nada a comparação que estou fazendo. Ora, se nesta 
altura os trabalhadores fossem para casa com um aumento que, como disse, 
projeto em um ano, corresponderia a mais de 100%, quando os funcionários 
públicos, civis e militares, que prestam serviço a esta Nação, ganharam ape~ 
nas 56% apenas para um ano, eles iriam cobertos de vitória, e sua liderança 
seria altamente prestigiada, na medida em que houvera conseguido maior 
paga para aquela força de trabalho. Não, preferiu~se o desafio e em conse
qUência se obrigou o Governo a tomar uma atitude que gerou, como V. Ex• 
ainda há pouco exemplificaram, alguns equívocos. Veja bem V. Ex•, na hora 
em que se chega ao final dessa greve, qual é o comportamento dos trabalha~ 
dores através dos seus novos líderes, que na verdade estão visitando o líder 
preso e dele obtendo instruções. Declarar que regressam às fábricas dispostos 
a que nenhum automóvel saia de lá perfeito, e a praticar a sabotagem na linha 
de produção. Como esperar que isso desarme os espíritos? Como esperar que 
o Presidente da República, que assumiu, através do seu líder no Senado, o 
compromisso de, cessada a greve, receber delegação, não disse nominalmente 
qual, e interferir no processo, possa ter condição de fazê-lo, quando parte dos 
operãrios, que jâ representavam uma minoria bastante iiiexpressiva em re
lação àqueles que já haviam voltado ao trabalho, declara-se disposta a regres
sar às fábricas para ganhar o dia trabalhado, sabotando o trabalho. que vai fa
zer? 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP) ~Permite V. Ex• um apàrte? (As-. 
sentimento do orador) Concordo com V. Ext que essa postura é péssima. Não 
concordo com aquilo que se falou nesse sentido; acho que isso é muito ruim. 
Mas não acredito e vai aí um depoírriento pessoal meu- que isso seja predis~ 
posição dos trabalhadores que estavam em greve. Acho que foi mais um desa~ 
bafo em razão daquilo que eles entendiam e nós entendíamos, que era uma 
falta de sensibilidade do Governo em reabrir a questão; -uma saída honrosa é 
o que se comentava. Os trabalhadores não queriam sair de cabeça baixa. 
Aliás ouvi do Ministro do Trabalho, que seria ruim que os trabalhadores 
saiam de cabeça baixa de um movimento desse. Então acho que foi mais um 
desabafo. E lembro aqui, em meu socorro, o ilustre companheiro gaúcho. 
Veja que para debater com V. Ex• não é fãcil, preciso inclusive da colabo
ração- dos colegas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu achava bom que V. 
Ex• dissesse à Taquigrafia que estâ fazendo ironia, porque isso vai ficar gra~ 
vado e V. Ex• vai ficar mal. (RisoS) 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Não estou fazendo ironia, ab
solutamente. Lembra aqui o Senador Pedro Simon que os empregadores já 
anunciaram que, no primeiro dia de trabalho, não houve nenhum problema 
em termos dessa preocupação levantada por V. Ext, de boicote, de prejuízo a 
maquina~ia etc·. Acredito e V. Ex• deve, numa atitude de boa vontade; acredi
tar também que foi um desabafo final de quem estava contrafeito, pelo fato 
de o Governo não ter aceito a possibilidade de reabertura das negociações. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Oxalâ seja assim. 
Dois reparos rápidos, pois o Presidente me chama a atenção para con~ 

cluir. Aliás fico muito honrado de tê· lo concluído com a participação de 50% 
do tempo com os apartes que recebi. V. Ext disse, ainda hâ pouco, que lasti
mou que o governo não tivesse aberto as negociações. Aí está uma colocação 
que, data vênia, me parece muito pouco defensável, para um homem como V. 
Ex•, inclusive um bacharel em Direito, porque o Governo não poderia reabrir 
negociações. Permita~me, Senador Orestes Quércia. Com dois minutos dera~ 
ciocinio explicitados, V. Ex• terá mais facilidade de me destruir do que apenas 
com meio segundo. 

Se o Governo manda reabrir negociação, ele seria considerado natural~ 
mente abusivo daquilo que ê sua atribuição, daquilo que não é sua atribuição. 

Quando o Governo diz, entretanto, cumpra a decisão judicial, porque eu 
fico em condições de participar dessa conversa, o Governo está dando a gran
de oportunidade a que V. Ex' se referiu para os trabalhadores dando um cré~ 
dito de confiança ao Presidente, voltem com sua face limpa. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte rãpi
do? (Assentimento do orador) Veja V. Ex• que a grande reclamação foi por
que o Governo não admitiu a reabertura das negociações. O Governo podia 
ter colaborado nesse sentido. E pelo que se depreende das declarações dos 
empresários, o Governo é que impediu os empresários de voltarem à mesa 
das negociações. Lembrando ao nobre orador que, embora faça menção a mi
nha condição de bacharel, V. Ex• também tem sua cultura jurídica na Escola 
Militar, talvez atê melhor do que muitas escolas de Direito de hoje em dia. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Passando isso em si
lêncio eu ataco minha passagem pelo Ministêrio da Educação. Tenho de pro
testar. Lá, eu tive apenas uma Cadeira de Direito. Não posso admitir que um 

curso jurídico da pior faculdade de Direito-do Brasil possa ser insuficiente em 
relação à Cadeira de Direito que aprendi canhestramente, tocando tambor, 
na Escola Militar de Realengo. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Hoje, pelo que depôs na Comis
são de Inquérito, o Presidente da OAB, hoje de manhã, na CPI da Violência, 
a preocupação dele é de nível muito alto, no sentido de que há muitas escolas 
realmente não dão condições- para formação de bacharel. Somente para 
lembrar a V. Ex.•, que tem formação jurídica, que o caso de São Bernardo es
tava ainda sub judice. Por quê? Porque houve uma decisão do Tribunal Re~ 
gional e houve um recurso ao Superior Tribunal. Quer dizer, a decisão não 
havia transitado em julgadÕ. Então o que ocorre, principalmente na Legis
lação do Trabalho é que a questão da conciliação é fundamental, é impor~ 
tantíssima. - -

A_ conc_iliação _p9de se dar, inclusive nessa fase. Çla_ro. Se os empresârios 
quisSeSserll -faZer a-lgUma concessão, por menor qlle fosse, poderiam fazer. En
tão, haveria possibilidade de rC:abrir aS negociações. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Claro não, escuro. Es
curo e obscuro, permita V. Ex• lhe dizer, porque o Presidente da República 
não tem, em nenhuma das suas atribuições e prerrogativas, o direito de inter
vir no dissídio, enq1,1ant9_ ~l_c;: estiver sub judice. Absolutamente ... 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) - Ele tem que colaborar com a 
sociedade, pedind_o para reabrir as negociações. 

~-O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex• discipli
nado. V. Ex•, mal eu começo, me honra novamente com apartes e eu não con~ 
cluo uma frase. Assim não pode ser; tenho que concluir uma frase. Jã em re
lação à primeira colocação de V. Ex•, de que o Governo teria proibido, não 
seria o ca-s-o. V. Ex• provavelmente ouviu; como eu Ouvi, um representante do 
gi'upo 14 declarando que ainda que o Govefrió Se e-nvolvesse no problema, os 
patrões não voltariam atrás e não renegociariam de maneira alguma. Havia 
úíiia sentenÇa ... 

OSr. Orestes_Quércia (PMDB- SP)- ti claro que V. Ex• não acredita 
nisso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ PA)- Acredito. Fui Ministro 
do Trabalho: por isso acredito. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Essa turma é fogo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Acredito. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP) - Se V. Ex• fosse Ministro do 
Trabalho, acredito que isso não teria acontecido dessa forma. (Risos). 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -~PA) --Agradeço o elogio. 
Mas resguardo a figura do Ministro Murilo Macedo; acho que ele trabalhou 
melhor do que eu trabalharia no caso. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex•sabequeé verdade. Não (e
ria acontecido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Agradeço o elogio. 
Mas, eu me lembro que um cavalheiro chamado Pôncio Pilatos, há cerca de dois 
mil anos, perguntou o que era a verdade e nós estamos há quase dois mil 
anos sem saber responder. Mas, V. Ex•, com a maior naturalidade, diz que eu 
sei que ê verdade. (Risos). 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex• lembrou bem. V. Ex• não 
teria lavado as mãos, como fez o atual Ministro, que disse que lavava as mãos 
e -o problema não era mais com ele. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PÁ)- Saiba o jovem e futu
roso Líder do Rio Grande do Sul que eu não posso aceitar o elogio, quando 
ele me dá a impressão de que é suspeito, menos por elogiar aquele que ouve e 
mais por atingir o que estã ausente. Um dia que V. Ex• me diga isso, não es~ 
tando em causa o Ministro Murilo Macedo, eu agradeceria. 

Jovem e futuroso Líder~ ainda hoje, ao abrir o jornal e ver a figura do ex
GQ_vern~dor do RiO Gi-ande do Sul, Leonel Brizola, em pr~ntos diante da per
da de uma legenda, PTB, fui instantaneam~nte levado à comparação entre o 
desespero daquele homem e a tranqUilidade de V. Ex•, Senador Pedro Simon, 
porque todos nós sabemos que V. Ex• veio do PTB? que foi um dos artífices 
do PTB gaúcho e na hora em que preferiu trocar o PTB pelo PMDB o fez' 
com a maior naturalidade, sem que isso fosse um trauma. E ontem, entretan~ 
to, -eu vi o programa de televisão, porque vejo especialmente os informati
vos, procuro ver, para poder dizer ao nobre Líder do PP que não viu o que se 
passou na televisão- eu vi esse homem e não entendi o porquê do desespero. 
Não entendi o porquê. Talvez o carisma das letras, talvez qualquer coisa de 
permeio que a minha reconhecida obtusidade não consegue ultrapassar. 
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Mas, ainda hei de chegar ao fim do meu discurso, nobre Senador Orestes 
Quércia, se V. Ex• e os demais ilustres oposicionistas me permitirem. 

Chamarei a atenção para um fato que acho que é da maior preocupação 
de todos nós, mesmo daqueles que como nós, nesta Bancada, somos farta
mente acusados pelos nossos ilustres colegas orientais, isto é, sentados à nos
sa direita, de sermos instrumentos das multinacionais neste País: os prantos 
do Dr. Brizola traduziram-se nessas pérolas escritas contra nós, ainda hoje, 
de "Governo antipovo", "Goveno antinação", .. Governo entreguisfa". E: um 
cacoete, é uma espécie de não saber o que fazer e utilizar-se da expressão to
das as horas que não lhe ocorre alguma coisa melhor. 

Ora, nesse caso do ABC, eu estava começando o meu raciocínio, já 
apoiado _no testemunho que deu o nobre Senador por São Paulo, que 
tratando-se de uma força de trabalho diferenciada, inclusive no pagamento, 
não diria que ela levasse normalmente um elitismo sindical 1 mas diria, segura.:. 
mente, que leva a uma desvantagem quando se compara a capacidade de bar
ganha desse 'sindicato com a capacidade de barganha de um sindicato, por 
exemplo, de alfaiates. Dai porque acreditava eu, ainda há pouco, que era ver
dadeira aquela expressão, que V. Ex• disse que eu não acreditaria~ de um lider 
patronal; daí porque eSse gruPo patronal envolve não apenas as grandes em
presas do ABC, mas- as médias e as pequenas. Não apenas as empresas tão 
aperfeiçoadas no seu mecanismo racional de; produção, que fazem com que a 
mão-de-obra -compareça apenas, no custo total de produção, numa ordem de 
9 a 10%, mas aquelas que, ao contrário, na hora de colocar urna peça, estão 
representando 25% do total do custo de produção, deferida à mão-de-obra. 

Essa pequena e essa média empresa não têm capacidade de correspon
der aos anseios- vamos dizer assim, para não entrar no mérito da palavra
das lideranças trabalhistas do ABC; pagar mais de 100% ao ano, pagar mais 
isso e mais aquilo de vantagem. Essas empresas iriam necessariamente à fa
lência. Para elas, já foi um enorme problerriã que elas tivessem que fazer a fo
lha salarial de 6 -em 6 meses, modificada com o aumento de salário. Para elas, 
não é fácil. E V. Ex•. que é um homem que representa toda São Paulo e che
gou aqui, como dizia o -nosso companheiro, hoje Governador do Espírito 
Santo, com "indigestão de votos, pantagruelicamente votado", V. Ex'- sabe 
que esta área é da maior importância, pelo número, pelos milhares de traba
lhadores e dependentes desses trabalhadores, que se contêm no perfil do tra
balho do ABC. E a que estávamos levando, ou a que levaremos, se continuar
mos numa política de inviabilizar a economia das empresas médias e peque
nas? Levaremos seguramente à sua falência e à sua transferência de proprie
dade. 

Este é um dado que não pode passar despercebido a qualquer líder sindi
cal bem informado, como não pode passar despercebido a nenhum dos Srs. 
Senadores. _ 

ConCluo, Sr. Presidente, para dizer ao nobre Senador Orestes Quércia o 
que, de acordo com esse trecho do editorial, de hoje, do O Estado de S. Paulo, 
foi manifestado. Vejamos o ·que diz o editorial: 

.. Impõe-se com urgência- e voltamos ao que vimos repetindo 
hâ anos - rever a legislação que dispõe sobre o direito de gr~ve, 
como igualmente reanalisar a nova (ei de salários para ver se não 
constitui, por um lado, fator de aumento da demanda agregada e 
realimentador da innação e, por outro, elemento provocador de ten
sões ainda maiQ[:es do que a realidade por si está gerando." 

O início do editorial, que eu me permito, Sr. Presidente, pedir que seja 
transcrito e o entregarei à Taquigrafia - condena a posição de certos lideres 
sindicais, de fazer a greve pela greve-'- o grevismo. E eu lembraria a V. Ex• 
que há poucos dias, nesta Câsa, ·ainda por iniciativa do diligente vice-Líder 
Humberto Lucena, um projeto de autoria do nobre Senador pelo Parã, Aloy
sio Chaves, modificando esta legislação de greve, projeto de que S. Ex• se 
queixara no debate ao nobre Líder Paulo Brossard que fora, segundo S. Ex•, 
interrompido pelo pedido de vista de um Senador da Oposição, foi aqui apro
vado. 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Já que V. Ex• fez referência ao 
assunto, eu devo dizer agora, porque agora eu sei - naquela ocasião eu não 
sabia- que o Relator primitivo era o Senador Nelson Carneiro, que tinha 
gra:ndes reservas em relação ao projeto, e pessoalmente as externou ao autor. 
E foi S. Ex• mesmo que pediu que não relatasse o procesSo para que ele supe
rasse aquela dificUldade. Vindo a apresentar o projeto, como o nobre Sena~ 
dor Nelson Carneiro mantivesse reservas, Ou outras reservas, sugeriu que ou
tro fosse o Relator que não ele, para que o projeto tivesse melhor andamento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, garanto a V. Ex• que levarei in totum as versões que V. Ex• acaba de 
proferir, para que o nobre Senador Aloysio Chaves, sobre elas, dê um esclare
cimento. Mas, eu me permitiria, com o respeito ehonile que tenho pelo Sena
dor Nelson Carneiro e o tenho, chamar a atenção para o fato de que uma de
cisão dessa natureza poderia ter sido tomada em uma semana e não em me
ses. E que não se tratava de um projeto comlim, mas de um projeto que pre
tendia inserir, obviando aquela dificuldade a que se referiu o nobre Senador 
Orestes Quércia, no texto da CLT, desde logo, uma c-orreção dos assuntos 
mais necessârios, mais urgentes e, ao mesmo tempo, mais importante. 

O Sr. Paul<> Bmssard (PMDB- RS)- Eu não entraria no assunto, se 
V. Ex• não tivesse se referido a um episódio ocorrido aqui. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas para mim era im
portante, porque, em primeiro lugar, tenho um profundo apreço pelo profes
sor Aloysio Chaves, sei que V. Ex• partilha desse sentimento. 

O Sr. Paul<> Brossard (PMDB - RS) - Da mesma forma. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Podemos nos equivo
car em relação ao testemunho, mas, sendo S. Ex• a pessoa interessada, custa
me a crer que S~ Ext pudesse ter afirmado alguma coisa sem respaldo da ver
dade mais absoluta. Por isso, o problema fica afeto a S. Ex,. 

E concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·para dizer ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite-me o nobre Senador'? 
(Assentimento do orador.) --Acaba de chegar o nobre Senador Nelson Car
neiro, que, se tivesse algu'?a retificaÇão a faZer, seguramente, a faria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Eu só precisaria atuali· 
zar o nobre Senador Nelson Carneiro que, provavelmente, ouvindo-nos, a 
nós ambos, no gabinete de S. Ex .. , deslocou-se, no momento em que foi moti
vado pelo aparte de V. Ex• e não ouviu o que eu disse. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Acabei de dizer, até porque 
V. Ex~ não sabia quem era o ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu disse do alto apreço 
e respeito por V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro, mas que eu achava 
que uma decisão, mesmo delicada como essa, de dizer ao autor de um projeto 
que o seu projeto não é bom. podia ser tomada em mais breve tempo, desde 
que o que estava em jogo era uma modificação urgerite na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Mas nós também, na Bancada da Maioria, só votamos essa urgência, 
quando a Minoria pediu. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ. Assentimento do orador.)- Que
ro esclarecer a V. EX• que exatamente o fato de estar em curso uma greve jus
tificativa que não apresentasse um projeto que, certamente. não se converte
ria em lei tão cedo. E seria influenciado pelas forças em choque. Mas, tive o 
cuidado de redigir o primeiro parecer, mOstrar· o parecer ao nobre Senador 
Aloysio Chaves, com as minhas largas divergências. S. Ex• preferiu retirar 
esse projeto inicial, ofereceu um outro, em que aceitava algumas das minhas 
sugestões, mas mantinha outras reservas. Tive o cuidado de escrever um pare
cer, que ainda tenho guardado, de 12 páginas, para estudar o trabalho de 
S. Ex• E, afinal, cheguei à conclusão de que alguns pontos ainda continua
vam controversos e aos quais não poderia dar a minha aProvação. Para não 
parecer- e V. Ex• sabe que está é uma Casa de amigos; todos aqui nos con
vertemos em companheiros e amigos- um impenitente adversário da inicia
tiva louvável do Senador Aloysip Chaves, embora achando que este segundo 
projeto fosse infinitamente superior ao prirrieiro, procurei o Senador Henri
que de La Rocque, para lhe pedir que redistribuísse o projeto, para que não 
ficasse com a impressão de que eu estava, necessariamente, contra a propo
sição. Um dos pontos que eu divergia, Por exérri.plo, é que S. Ex• fixava em 
cinco dias o prazo das negociações. Evidentemente, que meu espírito é muito 
mais liberal: acho que as negociações devem prosseguir até que as partes 
dêem por encerrada esta fase;. Este e outros pontos que constam no ·parecer 
que não ofereci, embora tenha escrito. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Já ao segundo projeto? 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Ao segundo projeto e que pos
so fornecer cópia a V. Ex•, ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Eu ficaria honrado. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- ... para que V. Ex• veja as ra
zões porque não ofereci ao segundo projeto. Mas, não há dúvida de que o se
gundo projeto do nobre Senador Aloysio Chaves ê muito melhor do que a lei 
que existe e muito supeiior ao primeiro projeto oferecido. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- O testemunho de V. 
Ex' me é sempre precioso. Mas, neste caso. não é só precioso; -é; também, opor
tuno, para mostrar àqueles que são um pouco açodados e dizem que as po
diam ser rapidamente modificadas quanto é necessârío de ponderação e de 
sensatez, na hora em que se pretende reformular uma lei. V. Ex• acabou de 
dar o exemplo. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB - RJ)- Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (POs=:. PA)- E eu termino, Sr. Pre
sidente ... 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ainda não termino, Sr. 
Presidente, porque quero ouvir o eminente Senador pelo Rio Grande do Sul. 

o· Sr. Paulo Biossard (PM;DB - RS) - Estou ínteiiamente de acordo 
com o que V. Ex' acaba de dizer. E é por isso que me parece uma das coisas 
mais Iamentãveis a aprovação de projeto por decurso de prazo, implacável 
decurso de prazo, que impede o estudo, a meditação, a reflexão e a correção 
desses projetes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS --PA)- Ai, lastimo, apenas, 
discordar de V. Ex•, não no gênero, mas no grau, e isso sed objeto de discus
são entre nós~ Tenho uma colocação, talvez pela minha deficiência- Original e 
por não poder, nesta Casa, com orgulho, dizer que tenho um passado parla
mentar igual ao de V. Ex• e ao do Senador Nelson Carneiro, por exemplo, cu
jas inteligências foram permaneiúe-m-eilte cintilanteS; nas Casas de Lei, eu fui 
um executante da lei e, em grande parte, um responsável pelo seu cumprimen· 
to, o que me pôde ter criado, em alguns momentos, graves conflitos de cons~ 
ciência, entre o juramento que fiz e o julgamento pessoal que teria daquilo 
que deveria cumprir. Mas, devo dizer a V. Ex' que, talvez por causa disso, eu 
acredito que, no gênero, o decurso de prazo, e isso, evidentemente, num fim 
de intervenção que jâ estâ vãriaS vezes advertido que concluiu, não teria cabi
mento, o decurso de prazo é: algo que merece, de minha parte, uma anãlise 
que, pelo menos, tem -o traço da sinceridade. CreiO eu que a fazer como al
guns desejam e apresentado o projeto de lei e ele não aprovado seja arquiva
do, seria - como alguns desejam, disse eu - seria exatamente o reverso da 
medalha; seria premiar minorias eventuais, transformadas eventualmente em 
maioria, por esta ou por aquela razão. 

De maneira que, também, concordo que a exigUidade do prazo para 
anâlise dele é um dos defeitos básicos, talvez, da resposta deste País, da Lei de 
Newton, dePravada. Jâ usei esta expressão em relaçãO ao 477, mas ela pode 
ser generalizada~ Nós nos acostumamos, nesta Nação, a verificar as coisas se
rem feitas ou serem mandadas fazer pela lei, serem exageradas, num determi
nado sentido, e mais exagerada ainda na contrapartida. 

De maneira que se pretende corrigir, indo além daquilo que deveria ser 
corrigido. Talvez por isso, pelos 12 anos da Lei de Diretrizes e Bases, trami
tando nas duas Casas deste Congresso, teremos chegado aos 40 dias para o 
decurso de prazo. ~um assunto, entretanto, qUe, Oxalá, possamos nós discu
tir em beneficio do Congresso, dentro de pouco tempo. 

Sr. Presidente, a minha conclusão é lendo o primeiro período do edito
rial do jornal O Estado de S. Paulo. 

Peço desculpas ao nobre Líder Senador Paulo Brossard, porque é uma 
das suas leituras preferidas, o jornal O Estado de S. Paulo, mas desta vez 
cabe a mim a oportunidade de selecioná-lo para leitura. 

O Sr. Paulo Brcssani"(PMDB - RS) - Mas, se a leitura é preferida, 
creio que não tenho exclusividade nesta leitura. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS:__ PA)- Realmente, não há 
monopólío e V. Ex' nunca o pediu. Nem pediu o monopólio e nem mesmo 
nesses casos pediu participação, o que me entristece ... 

Diz o jófmil: -

"AGORA, ~ OLHAR PARA O FUTURO 

Não houve quem ganhasse nesta batalha que durou 41 dias no 
ABC-_ donde, a rigor, pode-se falar que dela não hã vencidos, nem 
vencedores." 

:h uma expressão interessante e que deve, realmente, ser generalizada. 

"~ neste espírito que se deve abrir a nova fase política e social 
que se inaugura, agora que reduzida assembléia de metalúrgicos de
cidiu declarar findo um movimento que jâ se esvaziara. As decla
rações feitas pela liderança ad hoc da greve, na reunião de domingo, 
apelando aos trabalhadores para que substituam o "amor" pelo .. ó-

dio" e .. forcem" os patrões à reabertura de negociações, devem ser 
creditadas mais ao estado de desespero que se apossou dos qtte vi
ram a greve esvair-se do que ao sentimento médio da massa. Essa, 
frustrada em suas expectativas - falsamente criadas por uma lide
rança que jogou o tudo pelo tudo e a si próprio queimou as oportu
nidades de decidir a volta ao trabalho -"~" seguramente procurará 
aproveitar-se das conquistas consagradas pela sentença do Tribunal 
Regional do Trabalho para recompor sua vida cotidiana. 

A rapidez da normalização das relações de trabalho, porém, 
dependerá em muito da capacidade de o empresariado analisar com 
isenção os problemas que se foram acumulando e, pelo espírito so
cial que deve ser o seu, não contribuir, também ele, para que se faça 
o jogo daqueles que buscam incutir no espírito dos trabalhadores 
que hâ um fosso intransponível entre o Capital e o Trabalho, só 
vencível pela violência e pelo desrespeito à lei e à coisa julgada. 

Mais do que nunca, impõe-se hoje às classes produtoras, e aos 
que têm a responsabilidade de conduzir a coisa pública, verificar 
quais os fatores que levaram a esta exaustiva prova de força. Inclusi
ve-os· emoCionais~ que, de parte do governo e das lideranças sindi
cais, agravaram mais do que necessãrio situação de si já tensa. Des
de o início deste processo, criticamos o governo por ter feito o jogo 
político das lideranças, especialmente de Luís lgnácio da Silva. Mais 
do que criticar, aSsinalamos aquilo que hoje se comprova ser verda
deiro: a intervenção do governo num processo que deveria ter sido 
conduzido pelos empresários e pelos trabalhadores em nada expres
sou o fim da greve. Essa terminou pela exaustão natural do movi
mento, como terminaria; diríamos, ·mesmo; que, se se prolongou até 
domingo, foi porque a vontade do governo de levar as lideranças à 
capitulacão ainda lhes deu fôlego bastante para reclamar dos traba
lhadores (em alguns casos com o·- recurso à coação moral) que tenk 
tassem o impossível, que era impor a discussão dos aspectos não
econômícos das reivindicações julgadas pela Justiça do Trabalho. 
Razão tínhamos em apontar os erros da conduta governamental, 
como os fatos vieram- a confirmar; cabe, agora, proceder à análise 
serena dos fatos para, deles tirando as conclusões cabíveis, não per
mitir que ·se tePita-·m dentro de seis meSes, ou um ano. 

Impõe-se com urgência - e voltamos ao que vimos repetindo 
há anos - rever a legislação que dispõe sobre o direito de greve, 
como igualmente reanalisar a nova lei de salãrios para ver se não 
constitui, por um lado, fator de aumento da demanda agregada e 
realimentador da inflação e, por outro, elemento provocador de ten
sões ainda maiores do que a realidade por si esiâ gerando. Essa du~ 
pia revisão, no entanto, não se pode improvisar, sobretudo não se 
deve fazer como que inspirada por uma espécie de ••consciência cul
pada" da parte do governo e da maioria no Congresso. Leis como 
essas, quando caem em desuso, ou provam sua não·adaptação à rea
lidade e aos fins propostos, só devem ser revistas à luz de critérios, 
diríamos, intemporais -e especialmente com isenção e sem preconk 
ceitas, na busca alta do consenso que só se alcança quando as partes 
interessadas se dispõem a ceder em seus interesses para preservar os 
objetivos maiores, que, insistimos, não são apenas de caráter econô
mico, mas polític9-institucíonal. 

Deve dizer-se, neste fim de greve, que, se a Constituição não 
deixou de ser ferida .. de ordem superior", pelo menos não se produ
ziu o trauma da decretação das umedidas de emergência" -com o 
que se comprova que, apesar d-a debilidade das raízes lançadas, a de
mocracia pode esperar sobreviver nos futuros embá.tes que sem dú· 
vida nos esperam. :E: para o futuro que deveremos olhar - e com 
largueza de espíiíto e sentido agudo das_ realidades que lentamente, 
sem plano ou idéia-força, vai sendo constr~ída mais pelo governo 
do que pela sociedade. O fato novo, a m3rcar esta construção, é que, 
depois de haver permitido a desmoralização da ordem jurídica, o 
governo decidiu fazer respeitá-la - o que é bom indício, mas pode 
v_ir __ a traduzir-se e_m imobilismo institucional se as forças vivas da 
nacionalidade não reclamarem dos .. donos do poder" que saiam de 
seu isolamento e ouçam o que a sociedade tem a dizer sobre seu fu
turo. Só neste espírito de concórdia é que será possível absorver os 
traumas de uma greve malconduzida e aproveitar suas lições para 
fortalecer as posições dos que aspiram a ver o Estado de Direito ins-
talado no Brasil." · 

Concluo esta intervenção, chamando a atenção para esse estado de 
espírito. Disse o nobre Senador por São Paulo que isso não acontecerâ. Oxalá 
S. Ex' tenha razão, porque, na verdade, todos perdemos com a greve; perde-. 
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ramas empresas; perdeu o Brasil pelo que deixou de exportar, numa hora em 
que a exportação é vital para a economia brasileira; perdeu o Estado, três ou 
qu~tro '\'ezes mais bilhões de cruzeiros do que I:'erderam os trabalhadores pe
los impostos que não entraram, mas enquanto o Estado se pode recompor, o 
salário dos trabalhadores não se recomporá tão facilmente. 

E ao concluir, Sr. Presidente, diria que tCnho ainda na retina a entrevista 
que a Televisão Globo fez com vários trabalhadores antes da greve, e um de
les, serenamente, ainda um jovem, teve esta expressão que me pareceu muito 
sensata: eu sou contra, farei a greve para cUmprfr a decisão da minha lide
rança, mas quero lembrar que ainda hoje estou pagando os dias grevados da 
greve do ano passado. 

Ê esta a advertência que cabe fazer numa Casa como esta, que estuda 
problemas dessa natureza com elevação e, atê, poderia dizer, sem exagero, de 
maneira suprapartidâria. · -- · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE DE 
LA ROCQUE NA SESSÃO DE 14-5-80 E QUE, ENTREGUE À 

REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADOS POSTERIOR
MENTE: 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Solicitamos a palavra para dois enfoques, ambos nos parecendo de im
portância nacional. 

O Tribunal Federal de Recursos, ontem reunido em sessão plena, sob a 
Presidência do eminente Ministro José Néri da Silveira, enviou a Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República a lista com nove nomes, dos quais o 
Primeiro Mandatário da Nação por imposição constitucional, escolherá os 
sete novos Ministros que vão complementar aquela Corte de Justiça. 

O Ministro José Néri da Silveira chegou a Brasília trazendo como baga
gem intelectual e moral um trabalho louvado e enaltecido por todos aqueles 
que o conhe~em, conhecendo a sua ação. Nesta Casa, encontra-se o Lider do 
Pa.rtido Movimento Democrático Brasileiro, Senador Paulo Bros
sard, que sabe o quanto significa, para a segurança da Justiça brasileira, ter a 
ventura de possuir, na presidência do Tribunal Federal de Recursos, o Minis
tro José Néri da Silveira. A afirmativa eu faço sem receio de contestação, por
que tenho ouvido, com alegria, desse homem sóbrio em seus comentários, ri
goroso nas suas criticas e nas suas apreciações, meticuloso nos conceitos que 
formula, algumas vezes, o eminente Senador Paulo Brossard se referir ao Mi
nistro Néri da Silveira com palavras que o enaltecem e o tornam digno dores
peito da Nação brasileira, sobretudo daqueles que amam a Justiça e que sa
bem que o Poder Judiciário tem que ser integrado com figuras que colocam a 
lei acima de tudo. 

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

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

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Folgo em ouvir as palavras de 
V. Ex• a respeito do eminente magistrado, Professor José Nêri da Silveira. Jã 
que V. Ex• fez referência a palavras por mim proferidas nesta ou naquela oca
sião, também é com prazer que as ratifico por inteiro. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA)- As referências 
foram feitas, nobre Líder, porque coube ao ilustre conterrâneo de V. Ex• o en
cargo pesado de dar cumprimento a essa imposição constitucional, que au
mentando o nq.mero de Ministros daquela Corte de Justiça, obrigaram-no a 
suplementar a própria· capacidade tisica do Tribunal, tomando todas as pro
vidências concernentes,- e -veja o Senado como deve ter sido árdua a sua tare
fa,. dimensionando aquele Tribunal que era constituido de IS magistrados, 
pir.ra, exatamente, 27 integrantes. 

Ontem, como afirmei, o Tribunal apresentou a sua lista. Coube o privilé
gio a Minas Gerais, um juiz de Minas Gerais, a primeira colocação na lista, 
~tamente, com I 6 votos. O segundo colocado, um juiz de São Paulot o emi
~te,Juiz Ferrante, que tendo obtido o tel-ceiro posicionamento o Dr. Elmar 
de AgÜ.iar Campos, juiz Federal do Estado do Rio de Janeiro, nosso conterrâ
neo,J!omeado para a Justiça Federal pelo eminente Ministro da Justiça de en
tão, Pr. Milton Campost qUe o rez-·titular de umas das v8ras da Justiça Fe
deral, na complexidade do mundo jurídico do Estado do Rio de Janeiro. 

Este brilhante representante do Maranhão, na Justiça, este maranhense 
ilustre que jâ foi Secretário Geral de. Estado, este nosso companheiro de ~ur
ma, cujo pai já governou o Estado que nos viu nascer, por certo, irá inte&rar o 
egrégio Tribunal Federal de Recursos, exatamente, por ter obtido, em um 
plantel de 102 juízes federais, cujos nomes foram examinados pelo Tribunal 
Federal de Recursos, a terceira colocação. 

A nós, maranhenses, o fato conforta e emociona, mas ele serve de pretex
to, ele serve de oportunidade, ele se presta ao tema de enaltecer o trabalho do 
Ministro Nêri da Silveira, porque, se não fosse a sua dedicação, o seu esforço, 
a sua obstinação, por certo não teríamos chegado à meta final, tais os obstâ
culos que a lei impunha para a consecução do desiderato imposto pela Cons
tituição. 

Mas, Sr. Presidente, também a palavra solicitei para louvar a decisão do 
Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Imprensa, que elegeu 
seu presidente o eminente brasileiro Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima 
Sobrínho passou a ser o comandante maior, novamente, da Associação Brasi
leira de Imprensa, e falar sobre Barbosa Lima Sobrinho é lembrar-lhe o seu 
passado de lutas e de intransigências democráticas. Ele, V. Ex• conhece bem, 
e, por coincidência, é um pernambucano que preside os nossos trabalhos, ele 
foi um dos primeiros presidentes do Instituto do Açúcar e do Alcool em se
guida, disputando perante o Tribunal Superior Eleitoral, com Neto Cam· 
pello, cm uma batalha que meses durou o governo de Pernambuco. 

Foi quando o eminente Professor Nehemias Gueiros deu tudo do seu saber 
jurídico em memorável combate eleitoral. Barbosa Lima Sobrinho foi levado 
para o Palácio das Princesas, e lá, em Pernambuco, fez um Governo louvado 
por gregos e troianos. E é este homem que faz da pena um mister permanente, 
que faz da defesa da liberdade o seu catecismo, que faz do seu exemplo o 
ideário para aqueles que amam os seus princípios e as suas convicções, esse 
ilustre pernambucano merece o nosso maior apreço. 

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

O Sr, Aderbal Juremo (PDS - PE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA) - Logo após ou-
vir o nobre Senador Paulo Brossard, concederei o apir.rte a V. Ex•, nobre Se
nador. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Peço licença para associar-me à 
stlã manifestação de homenagem e louvor à figura emineilte, por todos os; 
títulos, de Barbosa Lima Sobrinho, reconduzido à dircção da Associação 
Brasileira de Imprensa. Ele não ê apenas o homem público que V. Ex• acaba 
de retratar, em breves palavras; não é também, somente, o jornalista, quere
gularmente ilustra e abrilhanta as pâginas do Jornal do Brasil. Ele é um dos 
intelectuais mais completos do nosso País, portador de uma bagagem literária 
da maior respeitabilidade. E, acima de tudo, é um homem fiel à liberdade e à 
democracia, que jâ honrou a Câmara dos Deputados, e que honraria a esta 
Casa, tais as suas altaS qualidades de inteligência, de cultura e de carâtcr. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - Do aparte de 
V. Ex•, aproveito a afirmação de que Barbosa Lima Sobrinho honrou esta 
Casa e a honraria se por acaso para ela aqui voltasse, pois me dâ a oportuni
dade de lhe dizer que a sua intervenção honra muito o meu modesto pronu
ciamento, quando festejo o homem pelo qual tenho a mais profunda admi' 
ração. 

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

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

O Sr. Aderbal Juremo (PDS - PE) - Comó pernambucano, quero 
associar-me ao pronunciamentq de V. Ex•, porquanto adversário que fui de 
Barbosa Lima Sobrinho, quando· da sua candidatura ao Governo do Estado 
de Pernambuco. Posso assegurar a V. Ex• qua a Associação Brasileira de Im~ 
prensa, ao invés de engrandecer a.figura ímpar desse homem público e desse 
escritor que não traiu a sua proflSsão, ao invês de engrandecê-lo, ela ê que se 
engrandece em repetir a eleição do ensaísta, do jornalista panfletário que foi 
BarbOsa Lima Sobrinho, do escritor, do historiador~ dO membro da Acade~ 
mia Brasileira de Letras, do parlamentar e do home~ público. Por isso ê que 
a manifestação de V. Ex• é !i~_ uma oportunidade admirável e junto as minhas 
mOdestas palavras de representante de Pernambuco, às palavras quCntes, 
emotivas e brilhantes de V. Ex•, para dizer que Pernambuco se rejubila em 
ter, à frente da Associação B,rasjjeira de lmorensaj 'um seu filhO Que 'tem digni~ 
ficado a histÇria de P!!rnambuco e que hoje jâ estâ nas antologiast como um 
dos grandes escritores brasileiros. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- O Senado acaba 
de ouvir o depoimento, mas não só o depoimento, as palavras de louvor, to~ 
das elas justas, do nobre Senador Aderbal Jurema, quando, em apreciação 
co~:tcernente a contcx:rãneo seu, diz, com emoção também, o quanto Significa• 
não só Para Pernanibllco, mas para o Bràsil, eSte' extraordinário homem 
público, Barbosa Lima Sobrinho. Muito grato a V. Ex•, porque o aparte com 
que nos honrou e honrará por certo, e muito, aquele que tambêm nasceu nas 
terras de Pernambuco. 
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Com imensa satisfação, ouço o aparte do nobre Senador Tancredo Ne-
ves. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Felicito V. Ex• pelas homenagens 
·que estâ prestando a Barbosa Lima Sobrinho, sem dúvida, um dos mai~nes 
brasileiros da sua geração, pela cultura, pela inteligência, pelo civismo. Hã na 
sua fascinante personalidade, as mais diversas facetas: é p economista, é o ju
rista, é o homem de letra~, é o biógrafo, em suma, ele ocupa com destaque, 
nas diversas províncias de nossa cultura, uma Posição do mais alto relevo. Ele 
é sobretudo um homem público, um homein público. que foi Deputado Fe, 
deral dos mais atuantes e enriqueceu os Anais do Congresso Nacional. Ele este
ve à frente do Instituto do Açúcar e do Álcool numa quadra das mais difíceis 
e revelou todos os seus atributos de excelente administrador. Mas, foi nó Go
verno de Pernambuco que ele evidenciou, não apenas o estadista, não apenas 
o clarividente gestor da coisa pública, mas sobretudo o autêntico democrata. 
Mas, há nele, ainda, o jornalista, e aí, então, ele se revela em toda a extensão 
·do seu espírito público, homem fiel às sua convicções, o batalhador intemera
to da causa democrâtica,·um permanente prOfessor de estilo, e sobretudo um 
permanente professor de brasilidade. 

chefe, o Presidente Getúlio V argas, quando retornou à Presidência ,da R e-· 
pública, no ano de 1950, passamos por Pernambuco após peregrinarmos pelo 
Brasil afora; governava esse grande Estado, Barbosa Litna SobrinhO. 

E em nenhum Estado qualquer governador se atreveu a desagradar o Se
nhoi: Presidente da República que, naquela 6poca, era o honrado Presidente 
~urico Gaspa~ Outra, que candidato tinha, Cristiano Machado, para seu su
cessor. 

Barbosa Lima Sobrinho fez questão de oferecer, no Palácio das Prince~ 
sas, u.m jantar para o Presidente Vargas. Tinhamos um comício a realizar às 
I O horas da manhã, na cidade. de Caruaru. O Presidente, hospedado no Gran· 
de Hotel, em Recife, não pôde, porque não acordara bem disposto, ir no ho: 
rário a esse município pernambucano. E, à noite, decidiu revisionar o seu po
sicionamento, e às sete da noite partimos todos para Caruaru, para que V ar
g~s falasse ao povo de Pernambuco. 

Grande massa ainda aguardava a palavra do grande líder popular. Re
tornamos a Recife cerca de 11 horas da noite, ninguém acreditava mais no 
jantar programado: po~·que o mesmo estava marcado para às 1.9 horas. Mas, 
pelo contrâJ;'io, esperando-nos estava o Chefe da Casa Militar de S. Ex•, que 
nos levou a todos para o ãgape. E perftlados estavam, como anfitriões fidal-

0 SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS -MA) - ]l.juito grato, gos, Barbosa Lima Sobrinho e sua Senhora, que rios receberam com um en
Senador Tancredo Neves. V. ~x' pode dq>oí-. e o faz com mUita autoridade, canto extraordinário. 
porque sei bem que conhece de perto, que comunga das idéias de Barbosâ Contando isso, Barbosa Li~a Sobrinho, em carta que me dirigiu, dizia 
Lima Sobrinho, e lê, por certo, aqueles artigos que são verdadeiras aulas de que cumpriu apenas com o seu dever, porque era a fidalguia de Pernambuco, 
civismo. E, agora. quando pretendo trazer para os Anais louvação, ao gesto era a tradição de Pernambuco que fazia com que ele assim agisse, recebendo 
de sabedoria dos conselheiros que guindaram à Presidência da Associação quem houvera governado q Pais e de cujo Gover:no ele tambêm participara, e 
Brasileira ~e Imprensa, traz, a nós outros, o seu verbo estilizado, a sua fala se- que naquele instante resolvera homenagear 0 ex-Presidente da República que, 
rena que diZ tudo, a sua argumentação arguta qt~:e penetra e adentra nas con- em campanha política se encontrava. 
~iderações que formulo, de ~uem tem. a ven~ura de receber um aJ?arte ~ , y~ v. Ex• a firmeza do democrata; va v. Ex• 3 convicação daqueles que, 
Ilustre representante pelas Mmas Gerats. Mu1to grato ao aparte de V. Ex' não temendo os poderosos da época, se voltam mais para o julgamento da 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Per:mite V. Ex• um aparte? História, da História que hão perdoa, da Históriaqueêfria, porque não tem 
eiilóÇio,--d~ História que narra os fatos comO eles ocorrem. Ele prefcçiu arris-

0 SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) -Com tOdo pra· car, por certo, um percentual de desprestigio, recebendo o Presidente; Naque-
'Z~r · j~ ocas.ião! fora das graças d() todo.poderoso Presidente da Re~ública, ele pre-

0 Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Ao ouvir falar da homenagem fer:i:'.l,_a PC~:Z~da .. s~ consciênci~ ~que amanhã não se dis.ses~ que qu:m serviu 
qUe os jornalistas mais uma vez prestam a Barbosa Lima, e entre os quais me Vargas no Instituto do Açu~ar e d~ ~lcool, quem ?•sputou a elet~ão com 
lincluo como modesto associado da Associação Brasileira de Imprensa, quero Neto .cam~eUo, num dos ?leitos _mats dtsp ... ut~dos realizados em Pe~ambuco, 
recordar um momento culminante da vida políti~a de Barbosa Lima Sobri- não tin~a ~bravura, n~o tmha a tndf:penden~a para receber um emmente ~a
nho, que foi, sem dúvida, a campanha do anticandidato; camp~nha gratuita mem pubhco. Ele podia estar em dtvergêncta com Vargas ~as, naquele_ms
em que ele nada pleiteava, mas que junto com o Dep~tado Ulysses Guiinarães tante9 ~uando ele passava pela Terra que governava, merCCJa·lhe o respeito e 
e os Líderes do Senado e da Câmara, do MDB, percorreu todo País, levando a adnura~o. . . . ·. , , 
~uma palavra de _estimul~ ~de C§~~ça à.Q..\!-çk§.:q~·,:-Yjyj~tll h!l!'BS incertas. E Parttctpet desse~antar, a tudo a~s1Sti1 tudo me com.o~eu e, qua~do chega .. 
era impressionante, na idade em que se encontrava Barbosa Lima Sobrinho, mos ao 6rande. Hotel, lâ encontra~os o grand~ braslletro, o emment~ per
no ano de 1973, vê-lo despertar tão cedo e dormir tão tarde. Não faltara a ne- nambucan~, hoJe finado, Agamenon Magalhães9 que aguardava o Prestdente 
nhuma das reuniões, teve sempre a sua palavra a serviço dos ideais democrâ- Vargas, par~ com ele dialogar, no sa~ão ~aq~e!~ hotel. 
ticos, naquela campanha que foi, sem dúvida, a maior campanha cívica do . O .rr~dente, cm .I.J.Qª-sa .CC?~panh1a, dtS~e .. A.gamcn_on ~?~- c.?~~o~, 
Brasil, em que. dois homens, que nada podiam pleitear, que nada podiam ob· ~as; pnmetro, chegou a fidalguia de Bar~osa. Ltma Sobnnho . Asststl ao 
ter, percorreram todo 0 Pais pregando a restauração da ordem democrãtica. dtâlogo, guardando-o e só pode passar à Htst6rl8, como art[fice de um acon
Ainda recentemence, em Minas Gerais, 0 nosso brilhante col_e.ga, que a Revo~ tecimento como_ este, u?I homem que, rc:almente, é democrat~, um ho~cm 
lução afastou dos quadras partidârios, o Professor Edgar da Malta. Macha- que, realmente: faz d~ hberdade o te~I!Mo de todos os se~s dias. e .por ISSO 

do, me lembrava de que não fora a presença, em Belo Horizonte, naquela noi- que se.mpre fut e serc1 o grande admuador de Barbosa Ltma Sobrmho. 
te, dos integrantes do Movimento Democrâtico Brasileiro, entre os quais fi- O Sr. Matco• Freire (PMDB - PE) -. Pernúte-me V. Ex• um a~arte? 
gurava Barbosa Lima Sobrinho, e certamente o corpo de seu filho teria sido O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Com prazer. 
devolvido à família, para que tivesse um enterro condigno. Esse fato mostra O Sr. MarcoS Frelre-(PMDB- PE) -.V. Ex•, Senador Henrique de La 
como aquela campanha serviu para abrir os horizontes deste País, e o resulta- .Rocque, fala como se pernambuco fosse, expressando toda a admiração que 
do foram as eleições de 1974. Esse é um momento alto da vidg ~e Barbo~a um hom~m nas9do naquele Es.tado tem pelo grande brasileiro que é Barbosa 
Lima Sobrinho, em que saiu da sua atividade profissional para voltar à políti- Lima Sobrin~o. O seu testemunho é, por certo, muito mais insuspCito do que 
ca, apenas para pregar a restauração da ordem democrática. Quero, também, o que eu poderia dar, desde Que me honro de pertencer à escola polltica de 
subscrever, porque acompanhava de lonSe as considerações que V. Ex• fez Barbosa Lima Sobrinho, esse homem que, tendo exerctdo o Poder Executivo 
sobre as escolhas do Tribunal Federal de Recursos, destacando a presença, ~m Pernambuco, caractcrizç>u-sc, tlo Brasil inteiro, cOmo sendo Um grande 
entre os indicados, do juiz do Rio de Janeiro, Dr. Ebnar Campos, cuja traje- batalhador das liber4Rdes públicas e, cm nome desta luta, tem sacrificado a 
tória. como jurisdicionado, tenho acompanhado e da qual .quero dar, daqui o sua própria vida. Jâ tendo ultrapassado os oitenta anos de idade~ conti'nua na 
meu pobre mas sincero testemunho. trincheira que é essencialmente dele, que é a do jornal, da i~prensa, de .cuja 

O SR. HENRIQUE DE LA ~OCQUE (PDS- MA)- Nobre Senador Associação Brasileira exerce à presidência~ e que nilo deixa de estar, todas as 
Nelson Carneiro, V. Ex• fez bem ein recordar a campanha anticandidato, mas semanas, nas colunas dosjornais, defendendo aquelas idéia.s· pelas quais tanto 
só a poderia fazê-lo aquele que dorme com as mesmas crenças e acorda com se tem batido. Portanto, como Senador de Pernambuco, não teria a acrescer 
idênticas preces. .. algo de mais substancial do que o tcst~munho que V. Ex• traz e que se valori-

Barbosa Lima Sobrinho e o conheço bem -. Quando hã cerca de ano ftz za ainda mais por ser· de homem que ali nilo nasceu, que talvez não tenha 
uma referência à sua notãvel personalidade, à sua firmCza democrâtica, que maiores ligações políticas, em termos de participação partidária, com Barbo
sempre me comoveu, tive a honra de receber uma longa carta do velho amigo, sa Lima Sobrinho. Nós, que ftzemos o MDB, que, modéstia à parte, julgamos 
em que comentava, em que dizia, em que relatava as razões do gesto por mim que tereinos contribuído para a indicação do seu nome como candidato à 
relatado na tribuna que neste instante ocupo. Vice-Presidência da República, naquela campanha memorâvel de 1973, que-

E V. Ex• apartcou-me, naquela ocasião e eu relatava que acompanhando remos associar-nos a esta homenagem que é prestada ao ex-Governador do 
- e isto naturalmente desagrada a alguns componentes da Casa- o meu meu Estado, ao grande tribuno, ao ex-parlamentar, ao grande jornalista, ao 
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escritor excepcional, ao historiador que tem procurado, através de estudos 
sérios, enaltecer outros brasileiros que, tanto como ele, têm contribuído para 
o progresso e o desenvolvimento da Pátria. 
- O SR. HENRIQUE I) E LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito grato ao 
aparte de V. Ex• que, para os de outra geração, tem um significado marcante. 
ti uma geração a de V. Ex• julgando outra, a de Barbosa Lima Sobrinho. Isto 
para ele deve ser altamente confortador, altamente gratificante saber, e por 
certo saberâ, que um jovem Senador pelo seu Estado, louva, com entusiasmo, 
enaltece com convicção, faz questão de assinalar a bravura, a independência, 
o descortínio político de quem, pertecendo a outros tempos e a outras eras, 
tem as suas idéias e as suas convicções fortes e inabaláveis que conseguiram 
marcar a personalidade e a crença de V. Ex• também. 

Certa vez, iricumbido por delegação de João Calmon, discursei no Sena
do da República sobre Nehemias Gueiros,. Tive op-ortunidade de dizer a V. 
Ex•, Senador Marcos Freire, que, com a intimidade que Deus me permitiu de 
ser amigo fraterno de Nehemias Gueiros, esse eminente homem de Pernam
buco, eu ouvira, em certa oportunidade, porque ele era um homem.que se 
abria com os amigos, que não ocultava pensamentos quando eles dev1am ser 
formulados e ditos, amigo que sou de toda a sua família, dele e de s~us ir
mãos~ ele dizer que V~ Ex•, embora jovem, sempre merecera, pela firmeza das 
suas teses e das' suas convicções, a admiração e o respeito dele, Nehemias 
Gtieiros. Contei o fato e V. Ex• agradeceu. 

Nehemias era da geração de Neto Campello. Nehemias participou desse 
grande debate judiciário que foi a contenda Neto Campello Barbosa Lima 
Sobrinho, no Tribunal Superior Eleitoral, quando esse Tribunal funcionava 
ainda na Avenida Rio Branco, esquina de Pedro Lessa, aquela rua que tem o 
nome de um dos mais eminentes Ministros da Corte Suprema Brasileira. 

Eu era modesto.repórter e observava a tranqUilidade corri que Barbos~ 
Lima Sobrinho assistia àqueles debates intermináveis. Foi, realmente, u_ma 
das contedas mais longas - V. Ex• sabe - para se decidir a quem cabia o 
Governo de Pernambuco. Adiamentos de votação, pedidos de vista, arrazoa
dos imensos e, afinal, proclamado Governa4.or Barbosa Lima Sobrinho. 

·Eu o conheci assim, porque participei, de peno da atuação, também, de 
Nehemias. Tomava conhecimento dos seus arrazoados, sempre tão brilhante e 
tão seguros e daS suas constantes faia~. quarido a ·lei permitiã-que ele à tribuna 
fosse. De modo que ele comigo fazia confidências, em certas ocasiões, de co-

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me permite um aparte? Estou pedin
do há muito tempo. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA) - V. Ex• me per
doe, V. Ex• tem prioridade no meu coração. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Nobre Senador Henrique de La Rocque, 
não podia também deixar de me associar a esta homenagem que presta a essa 
figura ilustre desse brasileiro notável, que é Barbosa Lima Sobrinho. Ele, . 
também, como eu, é oriundo das velhas matrizes pessedistas que tantos ho
mens públicos notãveis forneceu a este País, ele que governou o Estado de 
PernambUco e lá deixou marca de sua administração brilhante. Mas. quero, 
exaltar, principalmente, a sua atuação na Câmara onde fui colega de S. Ex• e, 
portanto, lá reconheci o seu caráter, a sua cultura, o seu posicionamento polí
tico, tudo o que exorna essa grande figura de brasileiro. Como Presidente da 
ABI, eu como um dos ma·is humildes e obscuros jornalistas qu~ são filiados à 
Associação Brasileira de Imprensa, quero prestar, também, o meu tributo. De 
maneira alguma podia ser omisso nesta hora em que o Senado presta, através 
da sua palavra, tão significativa homenagem ao noni.e ilustre que honra esta 
Pátria, honrou o MDB, honrou o PSD, e honrou tudo quanto participou, 
como das grandes fig1,.1ras nacionais Barbosa Lima Sobrinho. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS- MA)- Muito grato, 
Senador Dirceu Cardoso. por ter realmente com fecho de ouro :Permitido que 
encerre as minhas considerações. · 

Sr. Presidente, muito reconhecido estou a V. Ex• que é pernambucano 
também. Não se pode falar de Pernambuco sem que faça a minha ora·ção, a 
minha fala, o meu dizer com emoção, porque vem à mente, tantas recor
dações, inclusive daquela época em que V. Ex•, jã com muito brilho, era.. 
Deputado Estadual, no tempo em que V. Ex• .brilhou na Câmara dos Depu
tados no tempo ení qúe tive a ventura de ser o seu substituto na 1 •-Secretaria 

. da Câmara dos Deputados, quando V. Ex• foi Governar Pernambuco. Releve 
·pois o desgaste do Regimento porque a luz vermelha do Detran do Senado jâ 
me alerta de que a hora está terminada; ultrapassei-a porque era preciso que 
se dissesse algo de respeito e admiração a quem possue tanta dignidade, tanta 
honra como Barbosa Lima Sobrinho, Neri da Silveira e outros tantos brasi
leiros que justificam sem favor os el~gios que formulei. (Muito bem! Palmas.) 

ração aberto. V. Ex• pode ter a certeza de que esse homem, hoje debaixo da DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE DE LA 
terra, filho de Pernambuco como V. Ex• é, também acreditava nos jovens e ROCQUE NA SESSÃO DE 14-5-80 E QUE, ENTREGUE À REVI-
veio para esta Casa com o desejo único de servir ao seu Estado e ao Brasil. SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

·o Sr. Mareos Freire (PMDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (PDS - MA. Para discutir o 
O SR. HENRIQUE DE LÃ ROCQUE (PDS - MA) - Pois não. projeto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Sr. Marcos Ffeire (PMDB- PE)- .E que quer~ aproyeitar a oportu- O presente projeto, de autoria do nobre Senador Tancredo Neves, não 

nidade, no momento em que V. Ex• lembra a contendajucidial havida entre pode-passar silente na presente Sessão. 
Barbosa Lima Sobrinho e Neto Campello Júnior, para enaltecer: a memória Na Comissão de Constituição c Justiça, que temos a honra de presidir, 
de Neto Campello Júnior, adversário de Barbosa Lima Sobrinho, peitencente hOuve uma unanimidade no sentido dé que todos os seus integrantes falassem 
.às hostes da UDN, enqu3;nto Barbosa Lima Sobrinho era candidato do PDS. e dissessem, de fonvâ enfática, clara e precisa, do mérito extraordinário, da 
Na verdade, cabe, também, um preito de admiração aó adversário de Barbo- sâbia proposição apresentada pelo eminentíssimo Senador Tancredo Neves. 
sa Lima SobriDho~ que era um homem probo, valoroso~ que teria honrado, Não ~era possível que ninguém, naquela ocasião, ficasse calado. Todos 
também, o Governo de Pernambuco. As lides judiciais deram ganho de causa sentiam a necessidade de dizer algo a fim de que aos seus lares fossem tran
ao grande Barbosa Lima Sobrinh9, mas estou certo que se porventura t~vesse' qUilos, quando o ilustre rcpresCntante do Senado, pelas Minas Gerais, pro
sido o seu ex adversus. igualmente Pernambuco teria sido entregue em boas ·c-Uróü -repã.fâr uma injustiça flagrante, indiscutível, praticada contra um dos 
mãos. porque ambos, na época, representavam os anseios da coletividade de '_m~s ilús_tres fl.lhos da Nação brasileira. 
Pernambuco. Tanto que a diferença foi mínimo, acho que talvez se contasse·.~ Falando por delegação de maioria, quando o seu Líder era o atual Go
em termos de dezenas de yotos, apenas. Portanto, neste instante em que se vernador do'Espírito Santo, Eurico Rezende, recordamo-nos que afirmamos 
fala tanto em representatividade, no caso lá, ambos tinham alta representa ti- daquela tribuna que todos os IPMs feitos contra Juscelino Kubitschck verifi
vidade. Portanto, é um preito que gostaria de fazer p.esta oportunidade, por· camas tinham sido arquivados por falta de consistência. Os fatos e as preten
que, filiado à e.scola de Barbosa Lima Sobrinho, como eu já disse, às §uas ide- sas infrações legais articuladas nas denúncias foram rCconhecidas como iro
ias políticas, não tenho nenhum constrangiment6 de_exaltar a figura de quem proCedentes, não ficaram sequer Uma de pé;_Sr. Presídente. Este hoiJlem não 
disputou com ele o Governo de Pernambuco, porque, também, era Um dos precisou sCr anistiado para, de cabeça erSuida', todos diante dele se comoves
outros grandes var(!es desta República. sem por ter sido vítima e tantas são as vítimas em todo e qualquer movimento 

O SR. HENRIQUE DE_LA ROCQUE (PDS - MA) - Agradeço o revolucionãrio. 
aparte com.que V. Ex• novamente me honra, com ele concordo, integralmen- As revoluções do mundo inteiro aí estão. Quanta gente inocente é punida 
te, porque tiv:e a ventura de conhecer, também, de perto o Dr. Neto Caro- e, depois, quando o bom senso volta a imperar, quando a calma passa a do
pello, quando passou pela Presidência do Instituto e quando dirigiu- e V. minar é quando se percebe que, realmente, foi cometida uma injustiça gritana 
Ex• sabe bem- o Banco de Crédito Cooperativo Nacional; quando dele saiu te e indiscutível e acontece o que ocorreu: o eminente Senador Tancredo Ne
foi substituído por um ilustre paraibano, Fernando Nóbrega. Tive a ventura ves vem ao Senado e propõe que se cancelem as penas impostas ao ex
de ser seu amigo também. E V. Ex• sabe que muito afinado com o meu velho Presidente Juscelino Kubitschek, determinando a devolução das condeco

. companheiro João Cleofas era o falecido Dr. Neto Campello. rações que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das 
De modo que, acho que todos os seus elogios a sua qualificação de que se respectivas Ordens das quais -tenha sido excluído. 

trata de um homem da melhor estirpe e da melhor qualidade, só recebe do re- A palavra foi pedida, Sr. Presidente, para enfocar esse detalhe: presidin-
presentante do Maranhão a concordância mais absoluta. do há cerca de dois anos a Comissão de Constituição e Justiça, o fato é inédiM 

Sr. Presidente, muito grato por ter permitido que eu dissesse alguma coi- to. Todos os Senadores fizeram na oportunidade questão de que seu voto não 
sa enaltecendo o Ministro Neri da Silveira. fosse apenas a aprovação simples, mas discutida, sentida, justificada. Atê o 



1716 ScxtaRfcira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Maio de 1980 

Presidente. que éramos nós, se associou a __ esse- ãfO de justiça praticado por 
Tancrcdo Neves. _ 

Neste instante, desejamos que conste dos Anais do Senado Federal que 
este projeto foi aprovado na Comissão de ConstituiçãO e Justiça, sendo que 

essa aprovação se objetivou, se concretizou justificada e sustentada com uma 
argumentação segura e fria a favor da sua total procedência. 

Era necessârio quê assim pi<icedêssemos. Tancredo Neves nos ditou o 
caminho e nós cumprimos com o nosso dever. (Mui to bem!) 
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