
DIÁRIO 
ANO XXXIX - N• 110 

l-ATA DA 148' SESSÃO, EM 17 DE SE
TEMBRO DE 1984 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -A viso do Pre!ldente do Tribunal de Cootas 
da Unlio 

Nt 488/84, referente ao Requerimento de Infor
mação n' 173, de 1984, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco. 

1.2.2.- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n' 181/84, de autoria do 

Sr. SenadQr Nelson Carneiro, que altera o Art. 35 do 
Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, para 
modificar a atual denominação do Ministério da In
dústria e do Comércio. 

1.2.3 - Comonleaçio 
Do Sr. Senador Carlos Lyra. que se ausentarâ do 

Pais. 

1.2.4 - Comunicaçio da Pre!ldênda 
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 18 horas e 30 minutos, coniürdem do Dia que de
signa. 

1.2.5- Dlscunos do Expediente 
SENADOR ITAMAR FRANCO-Problema da 

lavoura cafeeira de Minas Gerais. 

SENADOR ALMIR PINTO- EntreviSta de D. 
José Freire Falcão, concedida a jornal desta Capital, 
a respeito da HTeologia da Libertação ... 

1.2.6 - Fala da Preoldênda 
De esclarecimentos a respeito de matéria publicada 

no jornal O Estado de S. Paulo, de 16 do corrente 
mês, intitulada "Dalla, um beneficiârio de emprésti~ 
mo político". 
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1.2. 7- Discursos do Expediente ( eontlnuaçie) 

SENADORES ITAMAR FRANCO, -MOACYR 
DUARTE; FÃBlO LUCENA. ADERBAL JURE
MA, LENOlR VARGASeALBERTOSlLVA -So
lidariedade de S. Ex•s ao Presidente Moacyr Dalla. 

SENADOR NELSON CARNEIRO; como Líder 
do PTB - Solidariedade de S. Ex• ao Presidente 
Moacyr Dalla. Defesa da rejeição do veto presiden
cial a _projeto de lei que assegura o pagamento de 
royaltles aos Estados e municípios produtores de pi
tróleo em sua plataforma continental. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA
Solidariedade de S. Ex• ao Presidente Moacyr Dalla. 
Repercussão do com[cio reali~ado em Golânia, no 
último dia 14, de apoio à candidatura do Sr. Tancre
do Neves. 

SENADORES ALMIR PINTO e HELV{DlO 
NUNES- S_olidariedade de S. Ex•s ao _Presidente 
Moacyr Dalla. 

SENADOR JORGE KALUME- Manifestação 
de desagravo ao Presidente Moacyr Dalla. Obser
vações so_bre tópicos do discurso pronunciado na 
presente sessão pelo Sr. Humberto Lucena, no con· 
cernente ao comício de Goiâni_a. 

SENADOR MÃRIO MAlA -Solidariedade de S. 
Ex• ao Presidente Moacyr Dalla. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n" 213/83. de autoria do 
Seti.ador Lourival Baptista, que institUi o Dia Nacío~ 
nal do Voluntariado. V<Jtaçio adiada por falta de 
quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n' 12(8'1-, que dispõe 
sobre a dedução do lucro tributável, para fins do im· 
posto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro 

-das de$pesas realizadas c-om a construção,- instalação 
-e manutenção de creches destinadas aos filhos de s.~Us 

empregados. Votaçio adladapor falta de quorum para 
o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n'1_5j81 (n' 3.035/80, na 
Casa- de origerri) alterando o art. I" da Lei n' 6.226, 
d~_l4 dejulhq ci_e 1975, que dispõe sobre a contagem 
recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de 
atividade privada para efeito de aposentado_ria, e dã 
outras providências. Votaçio adiada por falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 10/81 (n9 1.529/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado~ 
ria, com proventos integrais., dos ex-combatentes se~ 
gurados da Previdência Social. Votaçio adiada por 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da_ Câmara n" 44/81 (n"' 587/79, nã 
ç:asa de origem) _que veda aos veículos de comuni
cação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornais, re-
vistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados 

--produzidos, criados, filmados, gravados copiados -
imagem e som __.:._ por profissioriais e empresas brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 53(77 (Ii' 227/75, na 
Casa de origem), que dispõe sobre condições a obser
var·na-·renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dâ outras providências. Votaçio adiada por 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

:Projeto de Lei da Câmara n" 65/79 (n" 4.257/77, 
na Casa de origem) que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal e seus 
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum para 
o prosseguime-nto da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n9 148/82 (n' 4.607/81, -
na Casa de origem), que autoriZa o Poder Executivo 
a promover a transformação da Fundação Universl~ 
dade de _Cazias do_ Sul em F_!!ndação de _ _DireitO 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDlf MAURER 

Diretor Administrativo 

Público. Votaçio adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da_ sess_ão. 

Projeto de Resolução n'? 26/84, que autoriza_ a P_re-_ 
feitura Municipal de Tenente Ananias (RN) a elevar 
em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões,_quarenta_e_ 
um mil, oitenta e dois cruzeiros e.trima__e três cen_ta
vos) o montante de sua dívida çons_oJidada~ Yfltação 
adiada por falta de quorum para o prosseguimtno-da 
sessão. _ 

Requerimento _n9 181(84, solicitando urgência 
para o Projeto de__Lei do Senado n9 139/84, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o 
Dec-reto-lei n9 1.541, de 14 de abril de 1977. Yotaçio 
adiada por falta de quorum para o prosseguimento da 
sessã,o. 

Requerimento n9 188/84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado nJ: 1_40/84, de auto-
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ria do Senador Nelson Carneiro,-que altera a redacão 
__ do art. 250 e restabelece os arts. 252,253 e 254, todos 

da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965 -Código 
_Eleitoral - revogando o Decreto-lei n9 1.538, de 14 
de abril de 1977: Votação adiada por falta de quorum 
para o prosseguimento da sessão.._ 

Pr_ojeto de Lei da Câmara n9 79(79 (n9 t.5ll/75,
na Casa de origem), que acr_escenta parágrafo ao art. 
59 da Lei n" 3.807, de 26 d!!- agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência So.cial, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apre
ciação prelimínar da juridicidade}. _Votação adiada 
por falta de quorum para o prosseguimento da Sessão. 

Projeto ~e _Lei do Senado n9 13/80, de ?Utoria do_ 
Senador Itamar: Franco, que estahelece abatime:nto 
nos preços de dcerivados de petroléo e do __ ãl_cool, 
quando destinados ao consumo próprio de motoris
t~s profissionais autónomos. Votação adiada por fal-

ta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

t.4-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DÓ DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERAMENTO. 

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
--ANTERIOR 

Do Sr. Cid Sampaio, pronunCiado na sessã-o de 
22-8-84. 

3-ATO DA COMISSÃO DIII.ETORA 
No I l, de 1984 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 148• Sessão, em 17 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatlga 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lenoir Vargas 

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

Jorge Kalume - Mârio Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente -- Aloysio Chaves - Gabrie~ Her
mes- Hélio Gueír_os~_Alexandre Costa -:.João_ caste-: 
lo- Alberto Silva- Helvidio Nunes- João Lobo
Almir Pintõ -:..._José Lins- Virgíliõ Távora- Moacyr 
Duarte - Martins Filho~ Humberto Lucena - Mar~ 
condes Gadelha - Aderbal Jurema -- Luiz Cavalcante 
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães----:- Lomanto JI,Í
nior -- Moacyr Dalla - Nelson Carneii:"o - Itamar: 
Franco - Alfredo Canipos - Mauro Borges - Enéas 
Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem-- Pedro Si-: 
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença. acusa o cOmparecimento de 33 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 19-Secretârio procederã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

D~ Presidente do Tribunal de Contas da União 

N9 4-88/84, de 14 do corrente, encaminhando, em aten
diffiento ao ReqUerimento -de -Informa_Ções~ n9 173, de 
1984, de autoria do Senador Itamar- F.ráncQ, o~ esclar.eci
mentos expedidos pelo Relator, Ministro Fernando 
Gon.ÇaiVes, sobre a _O~iSão proferida pelo Tribunal, na 
·sessão dé 28 de junho de 1984, quãnto ao Contrato de 
dação de imóveis, em pagamento de dívida e c_onstiM 
tuicão de hipoteca em garantia do seu remanescente, fir
mado em 16 de dezembro de 1982, entre o Banco Nacio
nal da Habitação, como outorgado, e as empresas Delfin 

- Rio S.A.- Crêdito lmobiliãrio e Delfin S.A.- Cré
dito lmobiliãrio. 

O SR- PRESIDJlNTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projC:to de leJ que serâ lido pelo Sr. 19-SecretãriO: 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 181, DE 1984 

Altera o art. 35 do Decreto-Iei.n9 200, de 25 de fe-
vereiro de 1967, para modificar a atual denominaçilo 
ao Ministério da Indústria e do Comércio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O .artigo 35 do Decreto-lei n9_.200, de 25 de 

fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte redação~ 

Art. 35. Os Ministérios são os seguintes: 
,_Ministério da Justiça 
-Ministério das Relações Exteriores 
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-Ministério da Fazenda 
-Ministério dos Transportes 
- Ministério da Agricultura 
-Ministério da Indústria, Comércio e Tyrismo 
-Ministério das Mirias- e Eneigia 
- Ministério do Interior 
-Ministério -da Educação e Cultura 
-MiniStério do Trabalho 
-Ministério da Previdência e Assistência Social 
-Ministério da Saúde 
-Ministério dás Com:uriícliÇões 
- MinistéiiO- da Marinha 
- Ministério do Exército 
-Ministério da Aeronáutica-. 

Parágrafo úriico. OS títulares dos Minjstérios são 
Ministros de Estado (art. iO). -

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as- dispOSições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto não aumenta despesa, e a só inclu
são do Turismo na denominação do atual Ministério da 
Indústria e do Comércio (a que está subordinada a 
EMBRATUR) constituirá propaganda constante para o 
nosso País. A proposição não cria emprego, nem se in
clui entre aquelas que a Constituição declara de iniciati
va privada do Sr. Presidente da República.- Sua conve
niência é indiscutível e,_ po'r tão evidente, dispensa mais 
demorada justificação._ 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1984. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No ;wo;· DE 26 DE F'EVEREIRO DE 

1967 

Art. 35. Os Ministérlos -são Os Seguintes: 
Ministério da Justiç_a 
Ministério -das Relações Exteriores 
Minístério da Fazenãa 
Ministério dos Transportes 
Ministério da Agricülturã 
Ministério da Indústria e_ do ComérCio 
Ministério das Minas e Energia 
Ministério do Interior 
Ministério da Educação e Cultura 
Minístérici do Trabalh_o 
Ministério da Previdência e-Assisfê-tl.Cia Sõdãl 
Ministério da Saúde 
Ministério das Comunicações 
Ministério da Marínha 
Ministério do Exército 
Ministério da Aeronáutica: 
Parágrafo único. Os titulares dos Ministérios são 

Minist~os de Estado (art. 20). 

(Às -ComiSSões di Constituição e Justi~a e de Ser
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O projeto 
que acaba de ser lido será remetido às comissões compe
tentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !~'
Secretário. 

É lida a seguinte 

Em, 18 de setembro de 1984 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alínea .. a'', do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 18 a 30 de_setembro, para breve viagem ao 
est~angeiro, em carâter particular, 

DlÃRtQ DO CON9RESSQ NACIQNAL.(Seção II) 

-Atenciosas saudações~ ....,.... Carlq_~ Lyra._ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr llalla) -A .Presidên· 
ciã- fica Ciente. -(Pausa.) 

A Presidência convoca sessãq conjunta a realizar-se 
h~)je, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à leltlll-a da ProPOsta dei 
Emenda à Constituição n~' 49, de 1984, que altera, acres
tenra-e suprime dispositivos da Constituição. 

O SR .. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Hâ oradores 
inscritos. 

__ Çoncedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR: ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE; .ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE. . 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr O~lla) ~Concedo a 
-palaVra: -ao li.obi'e Senador José Fragelli. (Pausa.) 

O SR. JOSil: FRAGELLI- Sr. Presidente, desisto da 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- S. Ex• desis
te da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se
guinte discurso:_) - Sr. -Presidente e Srs. Senadores: 

Tem-se falado muito em TeolÕgia _da Libertação e 
sente-s_e, _a esta altura, o clero brasileiro, e porque não di
zer, da América Latina, dividido nas suas reflexões. 

O clerO moderado brasileiro vê a Teologia da Liber
tação como uma reflexão a partir da realidade social da 
AmériCã Latina, mas adverte que, independentemente de 
qu-alquer reflexão teológi~a, a Igreja nunca_ deixou de ser 
a rãYor-dõs pobres, batalhando pela defesa da justiça so
cial, sempre em busca de um mundo fraterno. 

O clero progressista demostra simpatia bem acentuada 
em relação ao marxismo, pregando uma teologia de li

-bertaÇão fundamentada nas idéias de Marx. 
Esta inusitada posição de parte do clero brasileiro pro

vocoU, no que tange aos:_estudos realizados e diyulgados 
pelo.fiei-Leonardo Boff, as atenções do Vaticano ou me
lhor; da congregação para a Doutrip<1_: da Eé, que achou 
p-Õr bem convocar a Roma não s6 a ele, Boff, como, tamw 
bém, ao teólogo Gustavo Guttierrez, para ampla expow 
sição de suas_ idéias. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, o Jornal de 
Brasília, de domingo último traz uma bem elaborada en~ 
trevista do Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom 
José Freire Falcão, intitulada: "Teologia e Marxismo", 
em quiS. Ex~. Revm~, como um grande te6logo Orasilei
ro,_ disseca, dentro _das normas cristãs, o problema desta 
teologia que está tão em voga hoje não só no Brasil como 
na América Latina. 

-Doni Falcão foi entrevistado pela jornalista Kátia 
Aguiar, do aludido jornal, e vem uma gama de perguntas 
que me darei o prazer de ler, se o tempo me permitir, 
porque acho também que merece a reflexão desta Casa 
tudo aquno que diz respeito ao povo brasileiro, princi
palmente à religião católica, que é aquela oficialmente 
adotada pelo Brasil. 

Káiia Aguiir pC~gunia a Dom Falcão: 

JBr- Sob o seu ponto de vista, o que é a Teolo
giã -da Libertação? 

O. Falcão- É uma reflexão a partir da realidade 
social da América Latina. Por outro lado, também, 
a Partir -das--exigênci~s dit fé cristã. uma feOexão 
que procura colocar-se a serviço da promoção dos 
pobres do Continente Americano. 

_ _.JBr ~Como, na prática, pode ser aplicada em 
_ dCf~a dos pobres? 

D. Falcão- Ela parte desta realidade de pobreza 
extrcrna e _ _gener;dizada do nosso Continente. Pqr 
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outro lado ela vê que essa realidade é incoerente 
com a VisãO c_ríSt8;' ~o hofl?.e-m,' com a- mensagem do 
Evangelho que ~ Uma boa nova de Salvação eterna, 
mas tambérit de sa!Vação-humanã. para todos os ho-- me'}s._·- ~- · -- - ~ 

-jBr ---:-De que J:!laneira !_!Igreja- -da Améi-iCã" La
,.tina_v.aLatu~r. ou já atua-junto à sociedade no senti
.- dO de ilterar esse~quadro de miséria, seguindo os 

conce_it_os da Teologia da Libertação? 

O. Falcão- Eu creio que independentemente de 
qualQuer reflexão teológica-a Igreja já se coloca a fa
vor dos pobres, da defesa da justiça_ social, em busca 
de um mundo mais fraterno e_rriais justo. A reflexão 
te_ológica, que procur_a rc;ssaltar a nescessidad§: de 
umà--libert:.wàO _humana em todas-as suas dimen
SõeS; econôinica, s-Ocial, política, e procura arialisá
la a partir das verdades da Fé, é recente, e se origi~ 
nau praticamente na Conferência Episcopal do Me-

- --dellin. Independentemente disso a Igrefa, conforme 
disSe, Sempre se:Colo_cou a fãvor de um mundo justo 
e fraterno conforme mostram ao grande _encíclicas 
sociais, de ~arma acentuada a partir de Leão XIII. 

JBr- Ao tempo em qu_e o documento da Sagra
da Congregação para a Doutrina da Fé (ex-Santo 
Oficio) "Instrução sobre alguns aspectos da Teolo
gia da Libertação"; recentemente divulgado, desa
bona a anãlise_marxista dessa Teologia, ela condena 
-assim como o' marxismo- os males do capitalis
mo, como a injustiça social, a riqueza de poucos e a 
pobreza de muitos, a violência, entre outros. Como 
se equaciona essa·- questão? 

O. Falcão- O problema que se pôs para a Igreja 
é qu~ as correntes mais divulgadas da Teologia da 
Libertação recorrem às categorias da análise mar
xista, em menor ou maior grau dependendo muito 
do teólogo. Recorrem a essas categorias porque jul
gam que senam úteis para debelar as causas da miw 
séria, da, pobreza que existe na América Latina, e 
portanto-, poderiain ser também um instrumento 
válido para a transforrriação _da sociedade. Mas, es
sas categorias são inseparãveis de uma visão do ho
mem, da sociedade e da história que são incompatí
veis com a fé cristã. Isso oorque elas estão ligadas a 
uma concepção materialista da história~ a con
cepção de Marx. Esta procura explicar a sociedade, 
a história e o homem a partir dos fenómenos econó
micos. Por outt:o lado, a análise marxista não busca 
apenas explicar a história, mas para atuar sobre essa 
mesma história ela recorre à luta de classes, sem ex
clusão da violência, no sentido marxista,_ Por isso o 
Papa João Paulo li julgou no seu dever chamar a 
atenção da Igreja não só no continente latino
americano, mas também dos países onde essas cor
rentes ideológicas também se difundem, sobre o ris_-_ 
co para a Fé, do recurso à análise marxista da Teo
logia da Libertação. O documento deixa bem claro 
que ele não é uma condenação dessa teologia, mas 
de quem utiliza a análise marxista. Para defender os 

__ p_obres- SC!l)pn:-digo -isso - não é preciso recorrer 
a esse tipO de análise. 

JBr- Por quê? 
D~ Falcão- Porque os levaria a uma miséria 

maior que é a perda da Fé. 
JBr- Sob a sua viSão há Possibilidade da utili

zação de apenas alguns concertos mariistllli j)ara a 
análiSe da Teologia da Libertação, conforme_áci'Cdi

. taln â.lguns religiosos, até mesmo bispos? 
~;Falcão- É justamente isso que eu não aceito, 

pofq~e as categorias- mã.rxistas ao se separarem do 
seu conjunto não deixam de ser marxistas. Então 
por que falar de marxismÕ? Elas são solidárias de 
toda uma visão esclerótica do homem, da sociedade, 
e da histó-t:ia. 
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JBr- Como o Senhor explica o fato da Teolo~ 
gia da Libertação ter nascido justamente na Améri
ca Latina, um continente tão oprimido? 

D. Falcão- Pela sua própria situação económi
ca e ~ocial. Mas a inspiração fundamental estã na 
Conferêricia d_e Medellin, que usou o conceito de li
bertação em diversos de seus documentos. É claro 
que quando os bispos o utlfí.Ziirrúri. eles não previam 
a repercussão ·que isso ia ter jurito à pastOral e à re
flexão teológica, porque na verdade as idéias são 
mais ricas do que as pessoas, que as _fazem nascer e 
tem um dinamismo próprio. Então ao falar sobre 
isso num documento a respeito da paz, da justiça, 
da educação lib_ertadora, que é uma idéia de liber
tação sem dúvida muito dinâmica para este povo 
que vive numa situação de grande margirialização 
social, econômica e pOlítica, ela foi aplicada em 
toda ação_ pastoral da Igreja no continente, e aqui 
cultivo_u uma reOexão teológica, conseqüente de 
uma prâtica pastoraL Mas não podemos esquecer 
que o _docume_nto do_ 'laticano dâ \egidmidaçle à 
Teologia da Libertação porque os conceitos de li
berdade e de libertação são profundamente cristãos, 
se _encontram_ no Antigo e Novo Testamento, o 
problema está em que tipo de libertação se pensa, 
nos métodos que são utilizados para obtê-la, cris
tãos ou que põem em- risco a Fê.. 

JBr - Quais são--esses métodos criStãos? 

D. Falcão- É mais fácil começar por dizer os 
que não sãO cristãos, como a luta -de classes; que e 
uma diviSào arbitrária. Ela procura dividir a _socit:
dade em duas classes sociais, oprini.idoS e opressores 
que leva necessariamente a_O ódio e à violência so.b 
toda a sua expressão até a violência arrnada. _A Igre
ja para ser fiel à Mensagem Re....:elada_considera a li
bertação fundamental não a de_estruturas exterjQres 
ao homem, a econômica, política e social, mas a-li
bertação do mal que há no coração de cada um, que 
é um mal radicaL Aqueles que são muito envolvidos 
pela mentalidade marxista colocam o mal pr!nliúra
mente fora do homem, nas estruturas da sociedade. 
Isso na ilusão de que mudadas essas estruturas o ho
mem também mude. Mas como é o homem que é o 
autor dessas estruturas, o que acontece é que ele 
permanece o--que ele é e as melhores _estruturas são 
desviadas, marcadas pela iniqüidade se esse homem 
não muda a sua visão, o seu mundo cultural. A ii- · 
bertação cristã fundamentalmente se dirige para a 
salvação do homem, para que ele seja o agente da 
transformação de toda a sociedade. CQm esse convi
te a conversão pessoal à Igreja sempre- caminhou 
nesse sentido, onde há uma tôrlíca diferente da 
análise marxista e_ a que se inspira nas verdades da 
fê, entendendo que há necessidade de transfor
mação profunda da s_odedade, mas que esta seja 
uma conseqüência da Fê, nunca recorrendo ao ódio, 
mas ao amor. 

JBr- Durante muito tempo a Igreja teve-uma
atuação mriis a nfvcl espiritual. Hoje ê cada v_e4 
maior a sua participação poHtica junto à sociedade, 
como o Senhor explica esse fato, muitO--claro para 
nós com exemplos aqui mesmo no Brasil, na Nica
rágua, e em El SalvadQr? 

D. Falcão- Eu creio que isso é fruto de uma 
consciência recente, talvez de nosso ·:séCUlo, ou do 
fim do s_é_culo passado, de que as estruturas também 
objetivas, fora do homem, têm força própr1a, um 
certo dinaffiismo, de que não basta mudar o homem 
para que elas se transformem. 1:: preciso olhar as 
duas coisas. Há necessidade de s.e mudar essas_~tru
turas externas, Isso é um fãto novo . .t uma evolução 
da consciência da humanidade, _e a Igreja compreen~ 
deu isso. O homem sempre c_onduzir, mudar a his
tória. A Igreja em seus documentos mais recentes, 
independentemente da Teologia da LibertaçãQ, des-
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de Paulo VI ressal_ta a impOrtância de mudanças 
profundas e urgentes das estruturas. 

JBr- Houve alguma relação quanto ao lança
mento do documento do Vaticano_ s9bre a n:ologia 
da Libertação e a convocação do Frei Leonardo 
Boff, e agora a convocação, do Teólogo Gus_tavo 
Gutierrez - que foi praticamente quem lançou tal 
teologia - para esclarecimento junto à Sagrada 
Congregação_ para a Doutrina da Fé? 

D. Falcão -0 que posso dizer é que esta preocu
paçã~ com relação ao emprego da análise marxista 
não só em sua totalidade, mas de algumas catego
rias marxistas na reflexão teológica e na prática pas
toraC i-tão é de agora, de João Paulo II, mas já de 
Paulo VI. Creio atê que se ele tivesse vivido mais, 
também teria lançado um do_cumento a respeito do 
·assuntÕ. sObre a uUTiZãÇão da vlolênc;ia ria prática 
pastoral como método de transformação da socie
dade, que não deixa de ser uma decon:_ên_cia do_ p~n
samento marxista, Paulo VI ]á havia falado nisso 
principalmente quando esteve em :Bogotá, por oca
sião do Congresso Eucarístico. Sabe-se. atê que os 

.. esclarecimentos sobre alguns pontos doutrinários 
solicitados ao Frei Leonardo não se: ~pegaram pro
priamente à Teologia da Libertação, mas a outros 

- pon-tos de ordem ecleSiológiCa e cristológ_ica. Já com 
Gutierrez a convocaç--do se refere nials <l_problemas 
com respeito a_ m~todos da Teologia d~;~..Libertação e 
~_utilização_ de- ca_tegorí~s ~a:~~t~s _ _paj2 s_ua anál~ 
se. 

JBr- Como ex-membro da Sã:grada Congre
·gação para a Doutrina da Fê, como o sen_bo_r vê, 
ainda hoje, a exigênCia por parte da Igreja de escla

. -~Tecimeniós das diverSas maneiras de pensar de cada 
um ~de seus mem bras? 

D. Falcão- Eu noto um mal-estar na opinião 
pública em relação a essas duas convocações. Mas 
muitos se esquecem que a missão da Igreja é não só 
propor a verdade de fé em sua inteireza, mas tam
bém, chamar a atenção e eventualmente até m~_mo 
condenar os errOs e os desvioS mesmo qu_e isso possa 
não ser agradável, porque a Igreja não é-um simples 
clube literário ou filosófico oride a gente possa dizer 
o que entende. Há certas limitações. Há toda uma 
faixa de questões que podem ser evidentemente de
batidas porque ainda não hã uma posição oficial, 
dogmática da Igreja. 

Agora, quanto às qtiestões fundalnentais, quan
do elas são negadas claramente, quando hã afir
mações que põem em risco essas questões, é claro 
que a Igreja deverá sempre se pronunciar. Ela fe1: 
isso desde o seu começo. ~ só ler as_cartas de São 
Paulo que era um homem muito esclarecido, muito 
aberto, ele próprio já denunciava certos desvios que 
se introduziram na comunidade. 

JlJr- O senhor acredita que há desvios no pen
s-a:rriento de Frei Leonardo Bolff e do Teólogo Gus
tavo Gutierrez? 

D~ Falcio- Eu preferiria não falar sobre pes
soas. Mas, em diverSos artigos que te-nho escrito, 
sempre digo que há desvios e erros não só de_gra!l-

. des teólogos da América Latina, mas na prática pas
toral - não da Igreja no seu conjunto, mas em de
terminadas áreas. Por isso creio que o documento 
foi muito oportuno e vai ajudar a todos. 

JBr- O senhor já observou se, na prática, a 
análise marxista da Teologia da Libertação levou a 
alguma mudança o comportamento de parcela da 
sociedade? 

D. Falcão- Eu digo que teve repercus-são na 
prática pastoral da Igreja. O pfõprio dOcumento do 
_Vaticano se refere ao erro de se realizar a celebração 
da Eucaristia, como se esta fosse uma ce!Cbração da 
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luta dq povo. Ela é, primeirariiente, a celebração 
dos mistérios de Cr_isto, e é claro que aí estã inserida 
tõda a vida do povo de Deus, mas não primeiramen
te a celebração de uma luta, e ainda mais de uma 
luta política. Além disso, excluir dos sacramentos 
pessoas por serem julgadas ou ligadas à classe que 
julga que é opressora. Isso não se faz! No entanto, 
hã sacerdotes que excluem às vezes de ser padri
nhos, ou de terem encargos na comunidade cristã 
pessoas ligadas, por exemplo, à classe dos fazendei· 
ros, o que é conseqUência de uma visão marxista, 
como se nós não fôssemos há um só tempo opresso
res e oprimidos, porque o pecado está no coração de 
cada homem. Tem ainda, uma mentalidade que vai 
pouco_ a pouco se difundindo entre cristãos que é 
marcada por esta visão de que os fenômenos econô~ 
micos são decisivos na viela do homem, na socieda
de e na história. As c_onseqaências são graves para 

. no~sa fé, porque devemos acreditar na força do fato 
espiritual para transformar os homens. Isso ê sério 
porque se aceitarmos a concepção materialista da 
história, de Marx, toda a Verdade Revelada_ cai, 
porque ela é um fato espiritual. Seremos tentados a 
querer explicar esse fato espiritual pela situação eco
nómica da Palestina no tempo em qUe nasceu Jesus 
Cristo, como já pretenderam alguns. Um ex.egefa fez 
uma interpretação materialista do Evangelho na 
França, publicou em livro e traduzido para o portu

-gu._ês, cujo nome, se não me engano é "A Interpre
t'-'!Ção âo Evangelho segundo São Marcos". _, --·. 

JBr- Como o senhor difere-nda a classificaçãO 
feita pelo documento do Vaticano que ao concordar 
com a defesa dos pobres pela Igreja contida na Teo
logia da Libertação a critica por "fazer um amálga
ma pernicioso· entre o-pobre da Escritura e_ o prole
tariado de Marx:"? 

D. Falcão- O proletariado de Marx: tem uma 
consciência de .classe ao p3sso que o pobre da Escri
tura, é não só pobre no sentido econômico, como 
também aquele que não tem consdéncia_dos.s.CJJs__dj~ 
reitos, é todo o_ homem marginalizado e não só o es
moler, como o paralítico,_e também o pobre no sen
tido espiritual, vazio de Deus. E o pobre de Marx 
tem consciência de class_e, e nem todo pobre tem. É 
claro que todo o que tem essa consciência é uma 
força política revolucionária muito maior, ao passo 
que o outro não. 

JBr- O senhor é contra essa consciência? 
D. Falcão- Não. Mas acho que não __ se deve 

co~siderá-la como ún_ica e fundamental. Primeiro 
deve estar a consciência de pessoa, de sua dignidade 
de seus direitos. Para Marx o redentor da humani
dade é o proletariado, e para nós é Jesus Cristo, o fi
lho de Deus. O pobre não é santo. Não é redentor. 
Não é comflaração entre a pobreza dos comuns e de 
Jesus Cristo_, porque ele é o filho de Deus, e, os ou
tros são pecadores. Marx foi educado numa família 
cristã e transpôs para uma concepção materialista 
do homem e da his_tória as categorias cristãS. Fé, es
perança e caridade, são outra coisa. t como dizia 
Jacques Maritain- grande filósofo ciistão do sécu
lo, um homem santo- o marxismo_é a última here
_sia cristã, pois não trata de negar apenas um ponto 
da fé, mas tudo porque transporta todas as verdades 
da fé pãra outro sistema de coordenaçla!) m_aterialis
tas. :t: aí que está o risco, e o fascíniO do marxismo. 
Ele levanta a bandeira da justiça social e da fraterni
dade. mas para o marxista ela é diferente do que é 
para o cristão, porque é de classe. 

JBr- O senhor acredita que haja um crescímen
to da análise marxista da Teologia da Libertação, 
em nosso continente? 

D~ Falcã.Õ- O que eu digo é que há uma simpa
tia muito grande em relação ao marxismo na Amêri
_ca Latina. Não só nos meio-S propriamente cristãos, 
na ação pastoral, mas, também, nos meios operários 
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e universitários. Uma simpatía que já não exiSte na 
Itália e na França, que não aceitain- O- maixisnlO 
como ciênCia. Se ele fosse realmente uma ciência_so~ 
cial objetiva-·nao- haveria qualquer problema em 
utilizá-lo na reflexãO teológica, como ele é ideológi
co, parte de uma visão de homem, não se pode falar 
como da ciência física, química, embora seja verda
de, também que há outras análises sociais marcadas 
por ideologia mas aqui se trata de uma incompatível 
com a fé cristã. 

JBr- Qual seria o regime melhor para o ho
mem? 

D. Falcio- Um regime -político, econômicO e 
social em que o homem estivesse acima do capital, 
sendo secundáríã ã apropriação individual ou cole
tiva dos meios de PrOdução_. o- socialismo, não _o 
marxista. -

D. Falcão -O que eu digo é que há uma simpa
tia m~ito grande em relação ao marxismo na Améri~ 
ca Latina. Não só nos meios propriamente cristãos, 
na ação pastoral, mas, também, nos meios operários 
e universitários. Uma simpatiã. CJ.ue jã -não existe na 
Itália e na França, que não aceitam o marxismo 
como ciência. Se ele fosse realmçnte uma ciência sO
cial objetiva não haveria qualquer J,ro"btema- em -
utilizá-lo na reflexão teológica, como ele é ideológi
co, parte de uma visão de homem, não se pode falar 
como ciência física, química, embora seja verdade, 
também que hâ outras an_álises sociais marcadas -por 
ideologia mas aqui se trata de uma incompatível 
com a fé cristã;--

JBr- Qual seria o regime me1hor para 9 }'tomem? 

D. Falcão- Um regime político econômíco-e soCial 
em que o homem estivesse acima do capital, sendo se
cundária a apropriação individual ou coletiva dos meios 
de produção. O socialismo, não o marxista. 

Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a importante 
entrevista dada ao Joma_l de Brasília por S. Ex•. D. José 
Freire Falcão. Eu já o conhecia como um moço inteli
gente e versado em teologia. Deliberei trazer sua entre
vista para transcrever nos Anais da Casa, porque achÕ 
que é da máxima importância que uni País católico, 
como o Brasil, tenha inserido nos Anais do Congresso 
Nacional uma entrevista tão bem alentada e tão bem ver
sada, em assunto teológico c_omo de D. José Freire Fal
cão. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIRPlNTO-::-- Pois não, com o niaíõf" pi"a
zer. 

O Sr.Jorge Kalume- Nobre Senador, pela relevância 
do assunto, V. Ex' prestou um grande serviço à Igreja e à_ 
sociedade, pedindo a transcriçãQ nos Anais da Casa da 
entrevista do culto Pastor da Igreja, que é o Arcebispo 
D. José Freire Falcão. Portanto,_quero, nesta oportuni~ 
dade, congratular-me com V. Ex• por essa feliz iniciati
va; e que iniciativas _dessa natureza se repitam nesta Ca~ 
sa. Quero também que estas minhas palavras cheguem 
ao conhecimento de S. Ex', o Arcebispo, porque ele é 
merecedor, apesar de encantar-se hã pouco na Arquidio
cese,_ é merecedor, repito, da nossa estima e dos nossos 
louvores, mesmo porque está seguindo a mesma linha do 
seu culto antecessor, que foi D. José Newton. Muito 
obrigado a V. Ex~. 

O -SR. ALMJR PINTO- Nobre Senador, desejo di
zer a V. Ex• que O. José Freire Falcão tem uma vis_ãp_an
terior de si próprio. t: filho do ~Ceará do dtstrTI:o de Ereré, 
no Município de Pereiro, vizinho ao Estado do nobre 
Colega Moacyr Duarte. Moço pobre, de família humil
de, com muito sacrificio ordenou-se e logo foi distingui-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do com o bispado da Cidade de Limoeiro do Norte, lá 
no Estado do Ceará. 

P_ouco tempo depois S. Revm~ era indicado para Arce
bispo de Teresina. -E, aqui está presente -o nosso riObre 
Cólega"""Helvídio Nunes, piauiense,-repTesentante do Esta
do do Piauí, que deve ter conhecido, posso dizei-, profUD
damente, D. José Freire, porque, salvo engano, S. Revm• 
trabalhou no Piauí por mais de uma década como Arce
bispo Metropolitano, sendo em seguida escolhido por 
Sua Santidade o Papa João Paulo II para Arcebispo de 
Brasília, na vacância a resignaçâo de Dom José Newton 
- o primeiro Arcebispo da Capital Federal. S. Revm• 
D. F_a!cã,o é Um homem que deve te_r estudado profunda
mente es_te _assunto~ teologia da libertação. S. Revm• diz 
tratar-se de um assunto polêmico que invadiu o meio do 
Operariado e universitário, sendo necessário que se ouça 
uma palavra autorizada como a de D. José Freire Falcão 
sobre tão importante problema, para esclarecimento do 
povo católico, do povo de Deus aqui no Brasil. 

O_ Sr.ltainar Franco- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Ouviri::i V. Ex• com o maíor 
prázer.-

O Sr.Itamar Franco- Nobre Senador Almir Pinto, o 
assunto que V, Ex~ traz ao Senado da República merece 
medltação e um debate mais amplo pela sua complexida~ 
de. Quando V. Ex• fala sobre teologia da libertação.:· 

O SR. ALMIR PINTO - Quero fazer t.Ün-aligeira re
tificação·. Por não conhecer o assunto, por não ser teólo
go, ser apenas um católico desde que nasci, batizado, 
crismado e criado dentro da religião ··católica, apenas 
limitei-me a ler a entrevista de Dom José Freire Falcão 
dada à Jornalista Kátia Aguiar, do Jornal de Brasília. S_e 
V. Ex• quiser apartear, apartearâ a D. José Freire Fal
cão, porque nada mais fiz do que ser o seu porta-voz 
aqui nesta "tarde; no Se_nado Federal. 

O Sr.ltamar Franco- Em absoluto. Tc:nho que apar
tear V. ·Ex', porque foi V. Ex• quem leu.~ evidente que 
não posso apartear D. José Freire Falcão. TenhO que 
apartear V. Ex•, porque D. José Freire Falcão estâ falan
do peta voz de V. Ex• que com muita justiça, com muita 
razão, transcreve para os Anais do Senado as idéias. E é 
claro que também nós não somos estudiosos de Teologia 
da Libertação, mas apenas anotava algumas observações 
dadas na entrevista do Arcebispo, quando S. Revm• fala 
que realmente o próprio documento do Vaticano ê que 
dá certo apoio à Teologia da Libertação. E ainda hã o 
Leonardo Boff que diz que a Igreja está em extinção, 
mas que ela precisa ser revivida praticamente. 

O SR. ALMIR PINTO - Hã a Teologia da Liber
tação Cristã, e_ há a TeolOgia da Libertação marxista. 

O Sr. Itamar Franco - Para mim, no Caso eSpecifico 
de Ceonafdo Boff, não há teologia do marxismo, ao con~ 
trà.f"io, ele diz que a Igreja estã erri extii1.-ção;mas que pre
cisa ser revivida sobretudo no Terceiro Mundo. E quan
do V. Ex~ se referiu à fala de D. José Freire Falcão, S. 
Revm~ diz que a tibertaç~o cristã. a teoria-da libertação 
cristã, se dirige- a salvação do homem. Mas é claro que 
não basta a salvação do homem, é preciso que haja mo
difiCaçãO da estruttini__da pOfif~za,- áã õpressão qUe eStá, 
praticamente, hoje o Terceira Mundo, nesse mundo que 
luta- desespera mente pela sobrevivenCia. Sabe V. Ex• que 
dois terços- da humanidade passam fome e não é só o 
problema do diálago Norte-Sul, que- está em evidência, 
más também, um relacionamento Oeste-Leste. ~::··quarlto 
à Teoria da Libertação, sabemos que ela não surgiu no 
Brasil, mas através de um bispo peruano, que foi pratica
ment~ quem a examinou mais de perto face ao encontro 
de M5!_<;klim, que é contrário. Dizem os bispos qu~ o En
contro de Medelim, ao determinar praticamente o surgi
mento da Te_oria da Libertação, foi mais além. Mas não 
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formais além. A verdade é que a miséria constante que aí 
está, com a qual os padres, os bispos, os arcebispos tem 
contacto diário, exerce influência sobre os mesmos. Era 
o aparte que eu queria dar a V. Ex• Não há como distin
güjr o padr_e, aquele que busca a sua fé, nos momentos 
críticos que a h-umanidade passa. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. 
Ex~ E pude justamente apreender um fato importante, 
no- seu aparte, sobre a questão da opressão e da violên
cia. :t: a isso que se refere O. José Freire Falcão. A Igreja 
olha para a questão da pobreza, da miséria, mas Sem ver 
a questão de classe, para que não gere o ódio, o rancor. 

Estou vendo, Sr. PreSidente, que fiz muito bem em ler 
esta entrevista de D. José Freire Fal~o, que _estã aí para 
o- Senado, para que sejam esclarecidas dúvidas, que -
acredito - existam. 

Muito obrigado, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senado
res: 

Na qualidade de ___ _?residente desta augusta Casa, 
cumpre-me repudiar, -com a maior veemência, as acu
sa-Cões que me foram assacadas pelo jornal "O Estado de 
S. Paulo", em manchete de quarta pãgina de sua edição 
de ontem, dia 16 do corrente, intitulada "Dalla, um be
neficiário de empréstimo político". 

É de meu dever não deixar dúvidas sobre a lisura de 
meus atas, na vida particular como na vida pública. 
Nada tenho a esconder, que me envergonhe. E quero dei
xar esta cadeira presidencial, senão mais engrandecida, 
pelo menos tão honrada quanto a encontrei. 

A notíCia, intrinseCamente falsa e deliberadamente 
maliciosa, acusa-me~ notadamente: 

I J- de ser "um dos políticos que, durante o Governo 
Paulo Maluf, se beneficiou com o dinheiro do Banco do 
Estado de São Paulo- BANESPA -e deixou de cum
prir as condições de pagamento"; 

2) - de ser um dos sócios da firma Dalla e Brotto 
Ltda., do Espírito Santo e que, nessa condição, mesmo 
sendo a empresa concordatãria", conseguiu um emprésti~ 
mo -classificado pelo jornal como "político", de seis 
milhões e 400- mil cruzeiros, hoje - ainda segundo a 
notícia - correspondentes a 93 milhões. 

Vou começar a resposta pelo segundo item. 
Sou proprietário rural em Colatina. E jamais fiz qual

quer empréstimo, em qualquer estabelecimento bancário 
estatal, para desenvolver minhas propriedades. 

Qua:nto ao primeirq item, garanto que não sou e nun
ca fui sócio da firma Dalla e Brotto Ltda. O nome Da lia 
aparece, porque seus proprietârios são meus sobrinhos. 
Tenho 14 irmãos e mais de uma centena de ~obr!nhos e 
honro-me de ser homem de família. 

O empréstimo foi de natureza intrinsecamente comer
cial e nele figurei como fiador-soUdãrio, na humana dis
posição de ajudar, em hora de dificuldade, um amigo e 
parente. 

SQ\iQ.ário na operação financeira, jamais fugi"ao com
promisso assumido de ser co-responsável da dívida con
traída com o BANESPA. t verdade ter eu esperado que 
a empresa beneficiária do empréstimo o resgatasse, Mas, 
por razões que não vêm ao caso, não teve condições de 
fazê-lo. E, quando o Banco, no resguardo de seus direi
_tos., entrou com ação_ executiva, assumi, pessoalmente, 
inteira responsabilidade da dívida. 

Assim é_que, a 13 -de setembro de 1983, assinei o-se
guinte compromisso com o BANESPA, cuja cópíã, pro-
tocolada pela Assessoria Jurfdica, encontra-se em meu 
poder: 

"Na qualidade de avalista da referenciada e c_o
executado nos autos da ex.ecução proposta por esse 
banco perante a terceira Vara Cível de Vitória con: 
tra mim e Luiz Çar_los Dalla Britto, venho, com o 
fim de suspender a praça designada para próximo 
dia 29, propor a liquidação_ da pendência da seguin-
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te forma: CrS II.703.306,00, mediante utiliZaÇão do 
saldo existente em minha conta~corrente junto à 
agência de Vitória, ficando V. S's desde já aUJÕriza
dos a procederem o respectivo débito, e o saldo re.
manescente de Cr$ 12.183.066,90 em 12 parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, de Cr$ 1.015.255,58", a 
partir do dia 30 de outubro de 1983. 

Contando com a compreensão de V. St.s 
subscrevo-me, atenci~samente, Moacyr Dalla."-

Como o próprio jõrilal reconhece, o acordo foi e vem 
sendo por mim honrado- já liquidei tudo, não devo na
da, paguei tudo- conforme documentos em meu poder 
e a disposiçãõ de todos. Está em meu gabinete. 

Acresce que a execução da dívida não foi proposta 
pelo atual Goveinó do .PMDB, mas pelo Governo do 
PDS que o antecedeu, isto é, a 15 de jun_ho de_l982. 

Onde, pois, a natureza política do empréstimO? 
Na verdade, Sl's. Senadores, Moacyr DaUa não foi 

BENEFIC!ÃRIO POLITICO DE QUALQUER EM
PR.tsTIMO, mas vítima da solidariedade humana _e fa~ 
miliar, da qual, longe de se arrepender, se orgulha. 

:E. a primeira vez que o avalista que honra o nome, paM 
gando a dí__vid_a s_e_m__ ben_eficiarMse do empréstimo, é consi~ 
derado benefici1rio. Pior aiilda, su_a ação- é consideiada 
escusa e seu nome é_ enxovalhado. 

Estou, com certeza, pagando pelo ato de ser correto c 

Nos casos políticos, os jornais batem às nossas portas, 
procurando ouvir, com avidez e insistência, nossas expli~ 
cações e pontos de vistac Por que não usam_ o memw-sis~ 
tema quando se trata_de nossa _honra? 

Srs. Senadores: 
Reafirmo minha posição e minha lealdade políticas. 

Mas reafirmo, por igual, meu firme propós1to de, na Pre-
sidência do Senado e do Congresso Nacional, agir como 
magistrado. 

E ê nessa condição que presidirei o Colégio Eleitoral. 
Nada me afastará de meu caminho. Nem os ataques à 
minha honra e à minha dignidade. _ 

Quero mais esclarecer que, quando tive ciência do que 
estava se passando, imediatamente fui à--riifnha capital e 
procurei o gerente da agência. Ele me disse: "Sr .. Sena._M 
dor, a pendência já não é mais da alçada desta gerência e 
sim do Departamento Jurídico do Banco"_. 

Rumei imediatamente para São Paulo- quero que os 
Srs. registrem - e procurei de: imediato nosso queridO 
ex~colega, Senador Mauro Ben~vides, e_diss_eMlhe: "MauM 
ro, preciso pagar isto."- Ele me disse: "Moacyr, você 
vai pagar um aval de ~eis milhões que está em trinta mi~ 
lhões de c_ruzeiros. Isso é duro. Vamos fazer um entendi~ 
mento. Telefone, o telefone está perto. Você-paga o prin~ 
cipal, os juros e a multa, e deixa a correção monetária em 
doze meses. Nós temos feito isso para todo mundo." Eu 
falei: "Mauro, muito obrigado.'' 

Foi elC quem fez essa petição para mim. Os fatos estão 
aí, à luz meridiana. Não se perde em ser direito neste 
País_.-

Muito obrigado, Srs. Senadores. 
O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIO_ENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra, pela orde~, ao nobre Senador Itamar_ Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Não li a notícia do O Estado de S. Paulo, não conheço 
a transação a _que V. Ex• se referiu, mas -quero destacar 
um ponto raro hoje neste País. t: que V. Ex•, tão logo to
mou conhecimento da publicação no O Estado de S .. 
Paulo, vem ao Senado da República e esclarece os fatos. 
Eu não diria que isso é inuSitàdo neste Pafs, poderia até 
afirmar que-sim. Veja-que como Presidente da Comissão 
de Finanças, que acaba de aprovar, endereçar a V. Ex•, 
uma transação _indcyid_a_feita e aprovada pelo Governo, 
na venda da Tecelagem Santa Izabel, como Presideqte da 
ComiSsão recebi os problemas atínentes ao caso Delfln, 
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pelo Tribunal de Contas da União. Já enviamos uma 
série de perguntas ao Tribunal de Contas da UriiãO, e es~ 
ta~(?_s aguardando ~-devidas ~~postas. Esta Casa, por 
iniciativa do SenadOi João calmon, então senador do 
PDS, trouxe uma Comissão especial para examinar o 
chamado "caso das polonetas". Caso e mais casos, en~ 

-volvendo elementos do Governo em transações duvido
sas, estão a merecer, como faz V. Ex•, agora, do sena-dO 
çl.a República, as deVidas Úplic"ãções. ---

Que"ro cumprimentar a V. Ex• e dizer que, mais uma 
vez, nós nos honramos de sua Presidência; discordamos, 
evidentemente, da posição política que, hã pou-co, V. Ex• 
tomou e qu~mdo V. Ex• diz que_ vai presidir o Colégio 
Eleitoral eu diria que não, porque a Nação ainda vai as~ 
sistir o País caminhar para as eleições díretas. 

Era_q,_que tinha a dizer a V. Ex•(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri-
gado,_nobre Senador Itamar FranCô. - -~---

ú Sr. Moaeyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palaM 
vra, pe~á ordem. . · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra :io nobre Senador Moacyr Duarte, pela ordem. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS .c.:· RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Se. Presidente, Srs:Se
nadores: 

Estarrece a opinião pública que um jornal, com a tra~ 
dição de O Estado de S. Paulo, tente fazer tábula rasa da 
dignidade de um homem público da categoria de V. Ex•, 
baseando-se no_fato de_ V. Ex• ter honrado o seu compro
misso Solidário. 

Sei, Sr. Presidente, sabe o Senado, os seus pares co
nhecem.a altivez com que V. Ex• tem se comportado no 
exercício de sua fecunda vida pública e todos nós, creio 
que sem uma única exceção, nos consideramos estarreci
dos e pasmos pela enormidade da notícia concebida por 
um aretino infeliz g~e tenta, mais uma vez, enxova_lhan
do a dignidade de um homem Público, faZer da honra 
desse homem público uma mera hipótese. 

Receba V. Ex•, Sr. Presidente, a solidariedade irrestrí
ta dos seus companheiros da Bancada do PDS; creio que 
esta manifestação não será apenas do grupo político ao 
qual V. Ex• está filiado, mas de. todos aqueles que, ao 
longo dos anos, têm se acostumado a ver, em sua figura, 
um homem público impoluto, limpo, correto e digno. 

Eram estas as palavras que desejava dirigir a V. Ex•, 
reafirmaildo-lhe o nosso apreço e o nosso respeíto e pro
testando com veemência e energia contra aqueles que de
sejam fazer, da tribuna livre da imprensa,um desagua
do~.o de ódios, de vinditas, assacando contra os que não 
merecem as injúrias e as calúnias de suas paixões de
saçaimadas. 

Erã.m estas as palavras que qu"eriâ. dirigir a V. Ex• em 
nome dos seus companheiros de representação política 
nesta Casa. (Muito bem!) 

O SR .. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Muito abri~ 
gado a V. Ex• 

c-"" O sr: Fábio Lucena --Sr. Presidenté, peço a~r).alavra 
pela ordem. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr_Da_lla)- Concedo a 
palavra Pela ordem, ao nobre Senador Fábio Lucepa_. 

O SR. FÁBIOJ .. UCENA (PMDB- AM. Pela ordem. 
Sem revisão do o_rador.)- $r. Presidente_e Srs . .Senado~ 
res:-

Cumpro c_om 111_eu dever, na qualidade de representan~ 
te do me).l Es~ado, no Senado_ Federal, eleito em pleito 
mem.Qrável pelo povo amazonense, de dirigir-me a· V. 
Ex•, neste momertto, que seidLficil, que V. Ex' está atra
vessando, para apresentar-lhe, e a_ sua digníssima 
famíliJL, aquilo que em mim julgo e reputo o _que de mais 
autêntico existe, e o que de m3.is puro eu cultivo em mi~ 
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nha vida- apresento a V. Ex• a minha integral e incon~ 
dicional solidariedade diante dos fatos trazidos a lume, 
na edição de ontem, pelo jornal paulista. 

V. Ex'- poderia ter recorrido ao direito de resposta que 
lhe assegura a lei que regula a livre manifestação de pen
samento, a Lei de Imprensa. V. Ex• poderia ter se dirigi: 
do j;l_iretamente aos diretores daquele jornal que sem dú

-vida alguma e embora -não invocasse V. Ex• a Lei de Im-
prensa, tenho-certeza -qué-àivulgariam as explicações e os 
esclarecimentos que V. Ex• acabou de prestar ao Senado 
Federal. No ent"anto, tendo em vista a responsabilidade 
do cargo que V. Ex~ exerce, em cujo exercício muitas Ve
zes nós travamos fJ.S _nossas discordâncias, ficamos em 
postos, às vezes, diametralnwnte opostos, mas, preferiu 
V: Ex•, em função desse cargo, dirigir~se diretamente ao 
Senado e aos Srs. senadores da República. Tenbo a 
dizer-lhe, Senador Moacyr Dalla, que esse é o comporta~ 
mento_di_gno e altivo do _Presidente do Senad_o e do Con

- giesso Nacio-nal_. Nós todos trrlhâmos certezã de que V. 
Ex~ não decepcionada o Seriado, e além de não o decep-
cionar V. Ex• o engrandeceu. Seja (eliz. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Muito obrí
gãdo" nObre Senador~ 

O Sr. Aderbal Jurema- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Cqncedo a 
palavra, pela arde~, ao nobre Senador Aderbal J urema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Peta ar~ 
dem. Seffi reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores: 

Recém-_çl.].egado a este plenãrio, ouvi, no entanto, pelo 
serviço de_ divulgação da Casa, as declarações de V. Ex•, 
Sr. Presidente, qu-e não me- supreenderam. Aqui quero 
deixar o testemunho do companheiro da Câmara dos 
Deputados. Na Câmara dos Deputados V. Ex• foi sem~ 
pre um parlamentar que se caracterizava pela sobrieda~ 
de. Jamais vi V. Ex~ ocupar a tribuna para se aproveitar 
de qualquer fato a fim de fatLirã.r política mente pafã- o 
séu Estad-o. t isto que, nesta hora, precisa ser Posto em 
evidência: a tinha de seriedade com que V. Ex• tem se 
conduzido nesta Casa, desde a Câmara dos Deputados. 
f>"or fsto ê qUe tOdos nós estamos aqui juntos com V. Ex• 
senfindo os agrilhões que a vida pública nos traz: " 

Sabe V. -Ex~ que com vinte e cinco anos de mandato, 
posso dizer alto e bom som, a Câmara dos Deputados e 
o Senado da República são sempre alvos de ataques ou 
de injustiças porque nós somos, em verdade, uni poder 
que se impõe pela sua categoria moral; somos, e["(l lin~ 
guagem sul-americana, um poder desarmado. Por isto 
vez por outra somos vitimas desses ataques ou dessas in
terpretações que, ao invés de elevar o conceito da flscali~ 
zação e da crítica pública da imprensa brasileira, nos dei~ 
xa estarrecidos e até melancólicos. :1:: com esta melanco~ 
lia, como um servidor do Congresso Nacional, que trago 
a V. Ex• a minha solidariedade, a solidafle"dade de um 
antigo companheiro na Cârriara dos Deputados, a soli~ 
dariedade de um companheiro do Senado da República 

- <iue veffi acompanhando V. Ex• com o espírito e com o 
cor-açã-o. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Muitq obriga~ 
do, nobre Senador. 

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) --Concedo a 
palavra,_ pela ordem, ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

O ~SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Cheguei há pouco ao plenário e não tive oportunidade 
de ouvir a manifestação de V. Ex', Sr. Presidente. Mas, 
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pelos discursos aqui proferidos, aos quais muito atentO~
fiquei, percebi que, mais Uma vez, pretende-se agredir o 
Presidente do Congresso Nacional, pretende-se criar 
uma imagem de suspeição.~ que V. Ex~. Sr. Presiderite, 
está colocado na posição mais melindrosa e mais delica-
da da política brasileira até o dia 15 de janeirO e aqueles 
que pretendem desviar o curso normal dos acontecimen
tos, aqueles que pensam poder patrulhar a ação d_o Presi
dente do Senado que, também, é o Presidente do Colégio
Eleitoral, por certo, irãõ se enganar-com-V. EX'~-ooniojâ 
.se enganaram algumas vezes, pois que, como disse o
nobre Senador Aderbal Jurema, V. Ex•, na vida parla
mentar, tem sido sempre um homem profundamente re
catado, tem sido um homem de postura discreta, atuan-
te, responsável e nós, mesmo sem termos ouVidO a sua -
explicação, já que V. Ex' foi alvo de comentário pouco 
elegante, sab_emos _que a injustiça parte- desse cOinentárlo 
e, por isto, Sr. Presidente, quis manifeStai- a míDhi soli
dariedade, porque hoje, pela circunstância de pertencer a 
mesma Mesa que V. Ex•, estou muito perto, assisto e 
c-onvivo com as posturas que V. Ex• tem tido, todas elas 
absolutamente normais e equilibradas, na conformidade 
da formação jurídica do seu temperamento. Esta solida
riedade é tanto maior, tanto mais expressiva porque sin-
to que as coisas no País não acontecem nunca por aCáso. -
Sempre hã um substrato de interesseS que, talvez, não te
nham sido atendidos ou que, talvez, não tenham sido sa-
tisfeitos. -

LamCilto profufldamente, mas fico feliz de que V. Ex' 
usou o foro adequado, o Pl~nário do Senado Federal 
para dar aos seus pares C, ao mesmo tempo, à Nação a 
explicação lúcida e correia dos fatos quC:Ihe foram impu
tados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado, nObre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Alberto Silva - S-r. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR; PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alberto Silva, pela ordem. 

O Sr.AibertoSilfa (PMDB- PI. Pela ordem. Sem-re
visão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Eu, realmente, também, não havia ch_ega~o a tempo 
de ouvir o discurso de V. Ex•, as explíõações cl_ue deu à 
Casa pelos ataques que tem sofrido, principalmente pelo 
jornal paulista do último domingo. 

V. Ex•- não está nesse posto por acaso. V. Ex• é o Presi
dente desta Casa por unanimidade de votos, do seu Par
tido e dos Partidos de Oposição. Eu quero, em nome do 
meu Estado, Estado que represento nesta Casa, e dos 
companheiros que aqui não estão, levar a. V. Ex• a nossa 
solidariedade_ absoluta pela conduta com que V. Ex• 
vem-se mantendo nesse difícil transe, nessa fase da espe
ra do dia 15 de janeiro, em que muitas' coisas irão aconte-
cer. 

V. Ex•, como disse o nobre companheiro quehâ pouco 
falou, estã numa posição delicada, e as suas decisões vã-o 
ser criticadas. Nós, entretanto, sabemos da lisura, da 
honradez e do patriotismo com que V. Ex• dirige os des
tinos desta Casa. Por issO, confiantes nO comandante 
que aí está, é que, além de· trazer a nossa solidariec:Iade, -
queremos dizer que estaremos com V. Ex~ em qualquer 
circunstância. (Mui to beml) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado, nObre Senador. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Car-
neiro, na qualidade__de Líder. -

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

público tem que se despir diariamente para expor a sua 
vida e justificar os seus atos. ~O- que V. Ex• a~aba de fa-
zer, e o Senado_ acaba de julgã-lo. 

O que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é recordar 
aos colegas, ainda uma vez, que amanJ-tã, às 18 hora_s e 30 
minutos, Senadores e Deputados estão convocados para 
apreciar o veto do Senhor Presidente da República ao 
projeto de lei que assegurava uma_j1,1st~ ipden.lzaç~o_ a9s 
Estados e Municípios que na sua _ _orla JTI_ªrítima P~odu-
z_effi petróleo. ·· · _ -

Ainda há poucos' dias a Nação acompanhou o drama, 
e sofreu com elt; o doloroso drama da Plataforma de En
chova, e os corpns· daqueles operários, daqueles traba
lhadores, muitos deles estão hoje sepultados no Cemi
tériâdeMacaê. MaS, nem-Macã:ê n~m Campos nem São 
João aa Barra recebem qualquer remuneraçªo, qu~lquer 
retEfbuiçà() pelo fat~ -~-e na s~a orla.marítima haver~ 
tróle-o. Nós, Que somos um País que defcnde~Õs a sobe
rania nacional das 200 milhas próximas do território p_á-
trio. 

Hoje, aqui estão vereadores desses três municípios, 
acompanham os nossos trabalhos, e a eles me dirijo e a 
eles quero enviar a minha saudação, co_D;l a rei!eração do 
compromisso que assumi de, de porta em porta, de D~ 
putado e Senador, recordar que amanhã,_ ao proferir o 
seu voto, rejeitando o_ veto_ do Senh9r _Presidente da Re
pública, estaremos apenas praticando um ato de justiça, 
não -um favOr, não li"m beneficio. E e5taremos hOmena
geando aqueles homens, aquelas populações_ que foram 
sacrificadas pela presença da PEÍROBRÁS nesses mu
nicípios, encarecendo sua vida normal, aumentando O$ 

preços, criiui.do condições de vida inteirame~te incom~ 
patívCis coni õ-que antes acontecia, dado o padrão de 
vencimento dos funcionários que ali chegaram. Também 
as estradas, como outro dia lembrava o nobre Senador 
Amaral Peixoto, desses municípios, fruto do trabalho, 
da dedicação e do esforço dos munícipes, essaS estradas, 
atravessadas por veículos pesados, aí estão reclamando 
uma renovação, um melhoramento, uma ajuda. O_ Se
nhor Presidente da República anunciou, e o aumento foi 
anunciado em seu nome, que, ao vetar esse projeto, ele 
criaria um outi·á meio de remunerar esses municípios e 
Estados~_e não~ são apenas do Estad_o_do Rio de Janeiro, 
são !fiUnicipios de vários Estados do- País. 

De modo. que a_ minha presença, Sr. Presidente, é; 
_ principalmente, para, nesta oportunidade, recordar aos 

nObres Senad9res que não devem faltar, que não podem 
faliar _amanhã, àª-_18:30 horas, no plenário da Câmara 
dos Deputados, para praticar um ato de justiça a esses 
municípíos e a esses Estados que contribuem para o en
grandecime!ltO e o. progresso do País. 

_Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, inicialmente, diante das palavras de V. 
Ex•. quero trazer-lhe a total solidariedade da Bancada 
do PMDB no Senado Federal. Essas acUsações 
precipitadas, e por isso mesmo injuStãs, não atínglranl 
apenas V, Ex•, mas a nossa instituição, o Congresso 
Nacional, que V. Ex• vem presidindo com absoluto 
senso de equilíbrio, sem embargo das divergências 
políticas que mantemos eru alto nível. Elas têm 
aconteCido, DJ,_as isso é natural no regime democrático. 

O que quero neste instante regiStC"ã.r, na esteira dos 
-~pronunciamentos dos Srs. Senadores de todos os 
partidos, e_ particularmente da minha Bancada, do 
Senador Itamar FranC'.o, do Senador Fábio Lucena, do 
Senador Alberto Silva, é que estamos ao lado de V. Ex•, 

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -
Devo, inicialmente; recordar Uma frase do meu Sã.udo

so chefe_ Octãvio Mangabeira. Dizia ele que o homeffi 

_·no instante em que V. Ex' sofre essa retaliação por parte 
- de um órg_ão da grande imprensa brasileira, sendo de se 

salientar a presteza com que V. Ex' se defendeu perante 
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o Congresso_ Naciona~. perante a Nação, deixando 
patente que, ao contrário de ser beneficiáriO políflco âe 
um ~mpréstimo, V. Ex' foi vítima, porque, na verdade, o 
que V. Ex• fez foi honrar o compromisso de avalista de 
uma operação finao.ceü:_a_ pelo Banco do- Estado de São 
Paulo. 

Sr. Presidente_e Srs. Senadores_, comunico ao Senado e 
à Nação que na última sexta-feira, dia 14 do corrente, 
precisamente a partir das 16 horas, iniciou-se em 
Goiânia o movimento de mobilização popular de apoio 
à candidatura do _ex-Governador Tancredo Neves à 
Presidência da República. 

Participei, Com justificado orgUlho cíyico, de uma 
grande -_concentração·, que reuniu- na Capital 8:oiãna--de 
300 a soo· rritl pessoas, riuõüi ree-díçãO ampliada do 
pri_meirO cc:imíci<?_-da campan~a pelas eleiçõe.s. ''Diretas, 
J~',' -para- _Pre8idente dã- República que antecedeu à 
apreciação pelo CongresSO Naciol}ai da Emenda Dapte 
de Ç>liVeirá. -E, ali, ·todos os oradores, do PMDB, do 
PDT, da Frente Liberal, d~- enti~ades civis que ali 
desfilaram pela triburia, procuraram justfficar, pe-rante a 
opinião ptíblica bi-asileira, o esforço das Oposições antes 
e depois da votação da Emenda Dante de Oliveira pelo 
Co_ngresso Nacional, em prol do restabelec~mento 
itriediato _ das eleições diretas para Presidente da 
República. 
T~v~~os o prazer de sentir que a nossa pregação teve o 

resP:ãldO popular. A sociedade brasileira compreendeu 
perfeitamente o período de transição que estamos 
atravessando e, sobretudo, nosso posicionamento-
político. Não conseguindo o apoio que tanto desejamos 
para as eleiçQes Direta~ Já, na sucessão do Presidente 
João FigueífCdo, valemo-nos da maioria que obtivemos 
com a implosão do PDS, a nível nacional, e a 
conseqüe"ilte formação da Frente Liberal, para ir ao 
Cõlégio Eleitoral e, com a vitória de Tancredo -Neves 
para Presidente da República- que, a esta altura, é, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, incontestável - destrui-lo 
definitivamênte, pois ele se reunirá, repito, pefa llltima 
vez, em 15 de jarleiro de 1985, de vez que a partir de 15 de 
março o maior compromisso do futuro Presidente, 
Tancredo Neves-, é () de restaurar a plenitude 
den:to~rátiCa,- que .não pode acontecer senão através da 
cOnvocação de uma Assembléia Nacional Constiqi.inte 
pari 1986, a fim de que o povo brasileiro possa, através 
dos seus representantes, elaborar uma Carta Magna para 
este Pais, porque, infeltzmente, continuamos sem 
ConStituição desde que, em 1969, os Srs. Ministros 
n:tilitares outorgaram uma Carta a este Pafs que Õão 
pode, absolutamente, ser considerada uma Constituição. 
Por~nto nós temos que refazer a ordem jurfdico

constitucíonal do País e -isso n6s conseguiremos com as 
eleições_ de 1986, após dois anos de Governo do 
Presidente Tancredo Neves. E, sem dúvida alguma, essa 
nova Carta Magna, no plano politico institucional 
r~~u~ará o pleito direto em todos os níveis, a partir da 
Presidência da República, de tal forma que o sucessor do 
futuro Presidente seja eleito pelo voto popular, porque 
nós -sabemos, que, a esta altura, nesta Sessão Legislativa 
dificilmente teremos condições de votar o 
restabelecimentO das eleições dirCtas para Presidente da 
República, jã que V. Ex.', do alto da sua autoridade, 

·-- decidiu iião incluir na pauta dos trabalhos do Congresso 
Nacional a Emenda TheodorÕ _Mendes e nos deixou, 
então, -nuÍna Situação grave, porque o tempo corre e, de 
3gora por diante, a própria Justiça Eleitoral teria pouco 
prazo para cuidar das providências indispensáveis à 
realização do pleito diretO -antes dÕ dia is de janeiro. 
Sobretudo quandO a Emenda Theodor_o _Mendes 
preconiza a eleição em dois turnos, isto ~. se nO primeiro 
turno não houver maioria absoluta, sessenta dias depois 
teremos que relizar o segundo turno, para que, pudesse 
haver a posse do Presidente eleito pela vontade 
majoritária do povo brasileiro nas urnas. 

O Sr. Itamar FrancO- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não nobre 
Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Humberto 
Lucena, com o maior respeito que V. Ex• mereCe, não só 
por ser o noss_o Líder, mas pela sua vida pública, eu 
quero discordar ... 

O SQ, HlJMBEQTO LUCENA - Muito obrigado a 
v. Ex• 

O Sr.Itamar Franco- Eu quero discordar quando V. 
Ex• diz que dificilmente teremos eleições diretas, eis, 
Senador Humberto Lucena, que nós temos sob decisão 
da Justiça o problema da Emenda Theodoro Mendes; 
temos hoje, a Emenda Jorge Caron~: poderemos ter uma 
emenda repressiva e a própria aprovação da ·eleição 
direta. Temos a entenda parlamentarista, que preconiza 
tambêm a eleição direta do Presidente da República em 
dois turnos, o seguncJuinte dias após o primeiro turno. 
Eu ainda tenho fé em que o Congresso Nacional venha a 
aprovar as eleições diretas, nobre Senador Humberto 
Lucena. V. Ex• foi a um comício, e pelo que tudo indica 
o comício teve um grande brilhantismo, na cidade de 
Goiânia. E eu participei de um comício, não menos 
brilhante na capital do meu Estado, em Belo horizonte, 
no mesmo dia do comício de Goiânia. _ _Nós, que lã 
estávamos, preconizávamos e continuamOs defendendo 
as eleições diretas. E esse é o sentimento, --Senador 
Humberto Lucena, do povo brasileiro. O povo brasileiro 
quer votar, quer participar e quer eleger o Presidente da 
República pelo processo direto. Se _n_ós, aqui no 
Congresso Nacional, se nós todos não tivermos_ essa_fé, 
se nós não tivermos essã. força, se nós não combatermos 
o bom combate e não insi_sth:m_Qs, realmente, nós vamos 
eleger um Presidente pelo processo do Colégio Eleitoral. 
E é o próprio candidato, o Sr. Tancre_do Neves, quem o 
diz que esse Colêgio Eleitoral é ilegítimo. Se é ilegítimo, 
o fruto dele serã a ilegitimidade. O Presiden_te da 
República, se eleito pelo Colêgio Eleitoral, será um 
Presidente ilegítimo: Eu não quero conclamar o meu 
Líder, homem que aqui chegou pelo voto direto, homem 
de uma vida pública ilibada, uma vida de lutas, desde a 
Câmara dos Deputados, e hojC e o Líder nO Senado d~ 
República de todos nós, mas pediria a- V. Ex•, nobre 
Senado_r Humberto L_ucena, que continuasse lutando e 
que não disses~e dificilmente, e sim: o povo brasileiro 
terá as eleições diretas, porque esse é o desejo da N açãa 
brasileira.3 9 

O SQ, HUMBEQTO LUCENA - Nobre Senador 
Itamar Franco, eu sou um idealista com os pés no·chão-. 
Gostaria de ter o otimismo de V. Ex•, devo dizer a V. Ex• 
que continuo fiel ao programa do meu partido, com 
todos os meus companheiros de Bancada, pois, em 
qualquer hipótese, nós estaremos n-a: linha de frente, 
votando a favor das eleições~. "DiretaS- Já" para a 
Presidência da República. Mas, o que nós temos de 
verifiCir é que estamos diante, pelo" nferiOs afê agora, 
apesar de todo nosso esforço, de uma impossibilidade 
tisica. Em primeiro lugar, após a derrota da Emenda 
Dante de Oliveira e- a retirada da Emenda do Presidente 
Figueiiedo, lutamos, como sabe V, Ex• com todos os 
meiOs ao nosso alcance, inclusive, através-de pressão da 
opiriião pública junto ao Sr. Presidente Moacyr Dalla, 
para a inclusão da Emenda Theodoro Mendes na pauta 
dos trabalho_s do Congresso Nacional. Nós não 
podemos, evidentemente, votá-la se ela não estiver na 
Ordem do Dia. V. Ex• diz que houve um recurso do 
Poder Judiciário. Vamos esperar que esse recurso seja 
julgado a tempo e que a de~isão nos seja favorável, no 
sentido de obrigar o Presidente do Congress9 Nacional 
de incluir a matéria na- Ordem do Dia. 

O Sr. Itamar Franco - É verdade. 

O SQ. HUMBEQTO LUCENA - Acredito que, se 
isso ocorrer dentro de poucos dias, ainda haverá tempo. 
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Quando eu disse dificilmente é porque nós estamos, 
realmente, diante de circunstâncias que não são boas 
para a nossa causa. Sabe V. Ex•, como há pouco dizia, 
que a Emenda Theodoro Mendes prevê dois turnos para 
a eleição de Presidente da República, quer dizer, se não 
houver uma certa celeridade, na sua votação, ela fica 
inviabilizada porque nós temos que realizar o primeiro 
turno da eleição presidencial o mais tardar, sendo por 
exemplo votada no começo de outubro, possivelmente já 
em dezembro, pois sendo em novembro não daria tempo 
para se fazer campanha em todo o Brasil e para as 
prov-idências da Justiça Eleitoral. E, em seguida, não 
havendo maioria absoluta- digamos a 15 de dezembro 
- nós terfamos que fazer uma segunda eleição pelo 
menos a 15 de fevereirO, a um- mês da posse do futuro 
Presidente. 

Vê V. Ex• que o tempo, se não for bem aproveitado, 
dificultará a aprovação dessa emenda. Por outro lado, se 
a Justificativa não nos der ganho de causa, e a Emenda 
Theodoro Mendes não for incluída na Ordem do Dia, 
nos restará a Emenda Jorge Carone, que até agora não 
fói lida pela obstrução que, sabe V. Ex.', Cxiste no 
Plenário_ do Congresso e que nós temos tentado levantar. 
Ainda na última sessão do Congresso houve um acordo 
para a leitura, mas, surpreendentemente, um elemento 
isolado do PDS ortodoxo, ligado ao Deputado Paulo 
Maluf, requereu verificação, naturalmente para que 
aquela proposição não tivesse iniciada a sua tramitação 
no Congresso Nacional. 

Por outro lado, a respeito dessa proposição, não 
desconhece V. Ex• que o Lfder Nelson Marchezan jâ 
disse, alto e bom som, no PlenáriO do Congresso 
Nacional, que não concordará com o destaque do art. 
183, que é a nossa arma naquela emenda, para 
restabelecer as "Diretas Já" para a Presidência da 
Repú6Jíca. 

O Sr. Itamar Franco - ~ uma opinião do Deputado 
Nelson Marchezan, que serã testada. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, vê V. Ex• que 
o Presidente do Congresso está preso a uma 
iriterpretação pessoal do Regimento Interno, segundo a 
qual sõ inclui na Ofdem do Diã. -matéria nova com o 
acordo das lideranças. É o caso da Emend_a_ Carone. 
Então ·eu temo que o PDS, atravês de suas lideranças no 
Senado e na Câmara, com receiO justamente do destaque 
do art. 183, mais uma vez não acorde com a inclusão da 
matéria na Ordem oo··nía: Assim, nós estaremos diante 
de uma outra impossibilidade. 

Dirâ V. Ex•: e a emenda parlamentarista? Já fuí 
procurado, inclusive para desprazer meu - porque 
pensei que a coisa tivesse outro encaminhamento, mas 
fui procurado pelo nobre Uder Aloysio Chaves para me 
transmitir que o Governo e ó PDS o_rtodoxo só aceita a 
emenda parlamentarista com eleição indireta para 
Presidente da República. Não admite, sob nenhuma 
hipótese, o pleito direto para Presidente da República. 

Portanto resta V. Ex• que é por isso que eu disse que, 
dificilmente, ainda nesta sessão legislativa, nós 
poQeremos aprovar as eleições·"' "Diretas-Já" para 
Presidente da República. Mas isto_ não quer dizer que 
nós, do nosso íntimo, não os desejamos, pelo contrário, 
continuaremos a batalhar por isso, ... 

O Sr. Itamar Franco - Tenho certeza ... 

O SR. HUMBEQTO LUCENA - ... Mas nós temos 
que ir colocando a cabeça no lugar, e procurando 
palmilhar também, ao mesmo tempo, a outro caminho 
que é, infelizmente, nobre Senador, o do Colégio 
Eleitoral. Porque se nós não tivermos as. "Diretas-Já", a 
única maneira que nós temos de apressar a 
redemocratização do Brasil, ê justamente a d~ 
aproveitarmos a Aliança Democrática formada pelo 
PM!)---:B, os demais' Partidos de Oposição e il Frertfe 
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Liberal para elegermos. Tancredo Neves Presidente da 
República, porque, aí, sim, nós teremos um homem 
público, comprometido com a plenitude democrática 
deste País. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas pala
vras, o que eu quis significar, sobretudo, foi a miitha ale
gria e a de todos os companheiros que fazem a Aliança 
Democrática, neste instante histórit:o da nacionalidade, 
pelo início em Goiâriia, com abs-oluto êxito, da campa
nha popular de apoio à candidatura Tancredo Neves 
para a Presidência da República. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Almir Pinto - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SQ, PQESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre- Senador Almir Pihto, pela ordem. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR 
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado pelas suas palavras, nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

O SQ. HELV!OIO NUNES (PDS -PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presi
-dente, Srs. Senadores: 

A exemplo dos que me antecederam, também desejo, 
Sr. Presidente Moacyr Dalla, dirigir uma palavra a V. 
Ex•. 

Ê certo que o Líder do m~u Partido já se pronunciou, 
mas cabe, neste instante, uma manifestação, sobretudo e 
marcadamente, de ordem pessoal. Os governantes, ós 
administradores, os políticos, os homens públicos, numa 
palavra, vez por outra, são feridos, são atacados e, nor
malmente, têm a vida pública e particular, diuturnamen
te, examinada. As acusações de natureza política que 
versam sobre a conauta partidária, que dizem respeito 
aos procedimentos políticos, de uma maneira geral, não 
importam, não impedem e não exigem solidariedade dos 
semelhantes. A nossa posição politica ê constantemente 
ferida, os nossos compr-omissos -partidários são, vez por 
outra, rebuscados e expostos à opinião pública, segundo 
as conveniências daqueles que os examinam, mas há um 
ponto em relação ao qual o homem público, o governan
te, o administrador e o político, nobre Presidente Moa
cyr Dalla, em relação ao qual nós não devemos admitir a 
mínima suspeita, aquele que diz respeito à honra. 

Acusado em teportagem publicada por um dos jornais 
mais respeitáveis deste País, V. Ex• sentindo-se ferido na 
honra, imediatamente, ocupou a tribuna do Senado, 
mostrando e exibindo documentos, fez a defesa de um 
negócio em que participou, não como principal, mas 
como avalista, como solidáiio de uma operação comer
cial. Defendeu-se V. Ex•, defendeu a sua honra; é o que 
todos os seus CQmpanheiros esperavam que V. Ex• o fi
zesse. Daí por que louvo, neste instante, o seu procedi
mento, a sua atitude, porque os homens públicos podem 
esquecer tudo, menos a sua honra pessoal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SQ. PQESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obri
gado eminente Senador Helvídio Nunes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SQ. JOQGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte- discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presi
dente, Srs. Senador~: 

Embora o meu antecessor, eventualmente na Lide
rança, nobre Senador Moacyr Dali a, já tenha manifesta-
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do a nossa solidariedade em nome da Maioria, dese]o, 
também, em meu nome pessoal, como ftz há poucos dias, 
me expressar, neste episódio, mais uma vez, a minha soli~ 
dariedade, o meu apoio a V. Ex• E dizer mais, não tivesse 
V. Ex• uma conduta ilibada, um passado que recomen· 
classe a nossa admiração, o povo do seu Estado, que ~ 
politizado, não o teria eleito pelo voto direto para O alto 
posto de Senador. E nós desta Casa, não o teríamos, 
também, por unanimidade, feito o substituto de outro 
grande homem como é V. Ex' para dirigir os trabalhos 
do Senado Federal, como Çhefedo Poder. Portanto a V. 
Ex• a minha simpatia perlnanetl(e; O que~ mais admirá
vel em V. Ex' é que nas horas das carpas, das pedradas 
V. gx' não se altera, responde com a tranqUilidade de 
um líder. O que vale dizer que V. Ex• comprova, o que 
vale di:zir um homem também tranqailo diante da con
duta pura, cristalina da sua vida pública. Mas uma vez a 
minha solidariedade, o meu apoio e a minha simpatia a 
V. Ex' Não deveria responder o que disse o eminente 
Líder da Oposição, o meu estimado colega e amigo tam
bém Senador Humberto Lucena, com relação à eleição 
direta, porque sobre o assunto já é conhecido a posição 
do PDS. O meu Partido_ no momento está com pre_ceito 
constitucional, é a favor -das eleições indirCtas. E qUal
quer ato que venha alterar essa norma, para mim e talvez 
para o PDS, é um casufsmo, e nós não vamos aceitar ca
suísmos. Com relação à mobilização de Goiânia~·-· __ 

O Sr. José Fragelli- V. Sfs contra um casufsmo, que 
aliás não é casufsmo. 

O SR. JORGE KALUME - Nobre Senador José 
Fragelli, estou pronto para conceder um aparte se V. Ex' 
assim o deseja, para evitar o Togo cruzado, que pode 
atingir indiretamente outras figuras deste plenârio, 

Mas devo dizer que quanto à mobilização não é de_se 
estranhar que a massa seja con-d_uzida. Eu não sei_ se a 
mobilização foi cívica, se foi política ou se foi artíStica·, 
porque segundo a imprensa artistas lá estiveram. Se o 
povo efetivariiente tivesse desejo de particip-ar dessa mo
bilização ou desse comíciO, ilão precisaria de artistas, 
bastaria os oradores. Mas o povo vai mais atraído pelas 
vozes dos cantores d_o que propriamente pelas vozes das 
sereias das diretas. 

O Sr~ Mauro Borges- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir com muito 
prazer, V. Ex', nobre Senador goiano, Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Com todo respeito a V. Ex', 
mas não poderia deixar de e:~tpressar aqui a minha inconw 
formidade, digamos assim, o meu protesto contra a:s 
ilações de V. Ex~ neste momc;nto, porque eu estive pre
sente no comício de Goiânia e posso dizer a V. Ex• que 
ninguém ganhou nada para ir Já. Nem os intelectuais, 
nem os artistas, nem o povão que lá compareceu, talvez 
uns 400 ou 500 mil habitantes. Ninguém ganhou nada, a 
não ser a oportunidade, o prazer de participar de uma 
festa civica, inesquecível, que vai realmente constitUir 
um dos episódios da história política da nossa terra. 
Pode considerar V. Ex' pelos nossos antecedentes, pelo 
nosso passado, que o PMDB de Goiás, mesmO quando 
ainda não tinha o governo, quando era Oposição, 
destac_ou-se no Brasil çQmo o partido n9 l, e tornou-se, 
pela vitória_ maciça que obteve lá, o porta-estandarte, Q 

porta-bandeira do PMDB, com a maior vitó~ia relativa. 
Portanto, quando nós já estamos no poder, através do 
Governador do partido majoritârio não terfamos, obri
gatoriamente, de ser menor do _que fomos na OpoSição. 
Era o que eu tinha a dizer a V. Ex' 

O SR. JORGE KALU_ME_- Vou aceitar os argumen
tos de V. Ex•. Todavia, eles não me convencem, mesmo 
porque já tenho o meu pontQ de vista firmado, como tem 
o PDS. Agora, para as eleições vindouras, depois da 
eleição do Presidente Pa_l!lQ Maluf, para repetir o que 
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disse. aqui o Líder que, por engano, falou em Tancredo 
Neves, quando devia falar em Paulo Maluf, vamos acei
tar a eleição direta. 

Portanto, meus nob_res colegas, com os agradecimen
tos pela atenção às minhas palavras, encerro dizendo que 
tanto eu como o PDS apoiamos eleição indireta para o 
sucessOr dO Presidente Figueiredo. Em tudo isto, v~a V. 
Ex~. niriguém se lembra de fala~ num homem que pro
porcionou essa liberdade política pãra que nós aqui estf
vessemos discutindo. que é o Presidente Figl!eiredo, que 
deu seguimento ao projeto iniciãdo pelo Presidente Er· 
nesto Geisel. Se não fora a determinação, a perthtácia de 
João Figueiredo, talvez não se estivesse falando em 
eleição direta nesta Pafs. 

Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem! Palmas) 

O Sr. Mário Mala - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)....:.._ Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Nobre Presidente Moacyr_Dalla, talvez não haja nesta 
Casa, nestes dias, duas pessoas mais magoadas do que 
nós ambos. V. Ex•. pelas dúvidas que povoam o espírito 
nestes dias conturbados, nós outros por vermos dificul
tada a marcha daquilo por que nós nos temos batido tan
to nesta Casa que é a oportunidade de votarmos um pro
jetO de emenda constitucional que propicie ãs eleições diw 
retas agora, já. V. Ex• ainda estf a sofrer os arranhões e 
as d_ores dos espinhos que lhe afetam a sua honradez e a 
sua dignidade. 

Com essa isenção de estarmos diametralmente opostos 
no pensamento quanto às eleições diretas, porquanto, 
quandÕ V. Ex•, por questões várias jurídicas, políticas e 
de consciência, principalmente, acha razões para não co
locar a Emenda Theodoro Mendes em votação, ·acho que 
essas razões-não são suficientes para que V. Ex' não a co~ 
loque em votação. Entretanto, mercê dessa divergência 
profunda entre mim e V. Ex', nobre Senador Moacyr 
Dalla, quero colocar, acima dela, o meu conceito, o con
ceito que terlho da dignidade e da honradez de V. Exfem 
dirigir Os trabãlhos deSta Casa. Quando ess_a honra e essa 
dignidade pessoãis vêm de ser atingidas eu, divergente 
que sou de V. Ex• não perderia por este fato calar-me. 

Por isso, venho aqui hipotecai- minha solidariedade 
nesse transe em que a alma de V. Ex', magoada, veio tra
zer, com a oportunidade necessária, explicação a seus 
pares que nos convenceram de que V. Ex• é um homem 
digno, um homem honrado. 

Nobre Senador Moacyr Da lia, nós todos estamos su
jeítós a julgamentos bons e maus, principalmente, quan
do exercemos as funções públicas. Com a sabedoria dos 
tempos, através de um pensamento, o grande poeta in
glês, que escreveu o drama de Júlio César num poema 
memorável, dizia qu~; ... O mal que os homens fazem vive 
após eles; o bem é geralmente enterrado com seus. os
sos". Com nós outros políticos acontecem, freqiiente
meilte, fatos como estes, nobre Senador Moacyr Dalla. 
O bem que nós fazemos é facilmerite esquecido, apenas 
fica- Para julgamento o mal que a nossa franqueza huma
na, às vezes, involuntariamente, comete. 

EStou solidário com V. Ex' 

O Sr. Maur:o Borges - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o- apart~ a_V._Ex' 

O Sr. Mauro Borges- Eu não estava presente quando 
o Si'. Presidente comunicou ao Senado os fatos que le
vam V. Ex• a se pronunciar. Não estou inteirado, mas 
quero congratular-me com V. Ex~, na sua palavra de um 
senador da OpOsição, e me solidarizar com as palavras
de V. Ex•, torná~las minhas, para que manifestemos a S. 
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Ex' o Presidente Moacyr Dalla a nossa solidariedade 
contra as as.aca..dilhas que se possam fazer à sua dignida
de e à sua_ honra. 

O SR. MÁRIO MAIA- Acholho o aparte de V. Ex• 
meu discurso e concluo dizendo que sou solidário a V. 
Ex.~, Sr. Presidente, porque é muito fâcil a solidariedade 
nos 'momentos de alegria, quando a solidariedade efetiva 
e corajosa é aquela que se faz nos momentos de dificul
dade, de mágoa e de dor, 

Nós estamos solidários com V. Ex', nobre Senador 
Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIOENTE (MoacyrDalla)- Muito obri· 
gado, nobre Senadores Mário Maia e Mauro Borges. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal--Gaivão Modesto- Josê Sarney- Cicl 
Sampaio - Marco Maciel - Lourival Baptista - Jos~ 
Ignãclo Ferreira - Morvan Acayaba - Benedito Ferw 
reira - Henrique Santillo - Roberto Campos - Josê 
I:ragelli - Saldanha Derzi - Affonso Camargo. 

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I 9-Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 205, OE 1984 

Nos termos do art. 198, alín~ ... d", do Regimento lnw 
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
as matérias constantes dos itens n9 12 e 13 sejam subme
tidas ao Plenário em l9 e 2v lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1984. -Jorge Ka~ 
lume - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. l'i'-Secretârio. 

~ lido e rejeitado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 206, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alfnea.. "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de qu,e 
a matéria constante do item n9 II seja sqbmetida ao Ple
nârio em 39 lugar. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1984. - Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla) -Passa-se, enw 
tão, ao item 12: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Seliitdo D9 213, de 1983, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, que Institui o Dia Nacional do Vo
luntáriado, tendo 

PARECERES, sob n'i's. 369 e 370, de 1984, (las 

Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade_ e juridicídade; e 
_ ..... de Educação e Cultura, favorável. 

Em votação. 

O Sf~ Italnar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra a V. Ex', pela ordem. 

O SR.. ITAMAR FRANCO- (PMDB- MG. Pela 
ordem.) --Creio, Sr. Presidente, que nós não temos nú
mero suficiente para continuâr a sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ~ regimen
tal o requerimento de V. Ex'" 

A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. SenaM 
dores a plenário. -

Está suspensa a ·seSsão. 

(Suspensa às 16 hoTas e 34 múiutos, a SesSão é rea-
berta às 16 horas e 44 minutos.) · 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vp.rgas)- Está reaber
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência 
se dispensa de proceder a verificação solicitada. 

A apreciação do projeto fica adiada. 
As demais matérias da Ordem do Dia, constitt.ifda 

pelo Projeto de Lei <i_o Sena_do n"' 17/84, Proj~tos de Lei 
da Câmara n•s 5/81, 10/81, 44(81, 53(77, 65(79 e 
148/82; Projeto de Resolução n"' 26/84, Requerimeiitos 
n"'s 181/84 e 188/84; Projeto de Lei da Câmara n"' 79/79, 
Projeto de_Lei do_Se~ado n9 13/80, deixam de ser apre
ciadas em virtude da inexistência de quorum para o pros
seguimento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- De acordo 
com deliberação anteriOr do Plenário, ao aprovar o Re
querimento n9 185, de 1984, de autoria do Senador Ita
mar Franco e outros Senadores, o tempo destinado aos 
oradores do Expediente da sessão de amanhã, dia 18, se
rá dedicado a reverenciar a meritória do ex-Deputadõ Is
rael Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vou encer
rar a presente sessão-, designando para a sessão ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 5, de 1981 (n' 3.035/80, na Casa de origem), alte
rando o art. 1' da Lei n'i' 6.226, de 14 de_julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viço P(lblico Federal e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 971 e 912, de 
1981, das Comissões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 10, de 1981 (n' 1.529/79, na Casa de origem}, que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissõe~: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n9 44, de 1981 (n'i' 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, --revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a·autorlzãção 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissiõnais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n'i's 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 
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4 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n'i' 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que _dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e-dá outras providências-;- ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das-Comissõe~: 

-de Legislação SoclaJ; e 
- de Educação e Cultura. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câma

ra n'i' 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem, que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocuPantes, tendo 

PARECERES, sob nos 135 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 198!, das Comissões: -

-de Tr~nsportes, Com-unicação e Obras Públicas, ]9 
proim-ridamento: contrário; 2'1 pronunciamento: favorável 
ao Projeto ~ à Emenda de Pl~nário; 

- j]e Finanças, 19 pronunciamento; favorável, 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

§_ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 148, de 1982 (n9 4.607/81, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a promover a transformação 
da Fundação Universidade de Caxias do Sul em Função 
de Direito Público, tendo 

PARECERES, _sob n's 365 e 366, de 1984, das Com~ 
-Sões: -
--~-de Educação e Cultura, faVoráVel; ~ 
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Pedro Simon. 

7 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

26, de 1984 (apresentado pela ComiSsão de &anomia 
como conclusão de seu Parecer n' 248, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) 
a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua
renta e um mil, oitenta e dois cruzeíros e trinta ·e frês cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
~ARECERES, sob n~>s 249 e 250, de 1984, das Comis

sões: 
-de Constituição e JliStiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

Vo~ãção, em turno único, do RequCrimento n'1181, de-
1984, dos Senadores Nelson CarneirO e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371,alíneac, do Regi
mento Int!=r_nO, urgência para o Projeto d~ Lei do Senado 
n'i' 139, de 1984, deautoria_do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto..-lei n<1 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). 

Votação, em turno único, do Requerimento n9188, de 
1984, _dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art.-371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'i' 
140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 
253 e-254, todos da Lei n9 4.73_7, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral -,- revogando o Decreto-lei n'i' 
1.538, de 14 de abril de 1977. 

10 
Votação, em turno único (apreciação preliminar daju

ridic!dade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1979 (,n' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
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ao art. 59 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960~ que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n'i' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob nos 692 e 693, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substit~tivO-qUe apresenta; e 

-'de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do S:.Jbstitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

11 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_do"Se

nado n'113, de 1980, de aUtoria do Senador ltamã.r Fran
co, que estabelece abatimento nos preços- de derivados 
do_ petróleo e do ?Icoo_l, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profission"ais autônomos, tendo_ 

PARECERES, sob n's 344 a 346, de 1983, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade~ 

-_de Minas e Energia, favorável, com emenda que 
apresenta de n' 1-CME; e 

-de Finanças, favorável ao projeto_ e à emenda da 
Comissão de Minas e Energia, com voto vencido dos Se
nadores Gabriel Hermes e Roberto Campos. 

12 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n9 213, de 1983, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, que institui o Dia Nacional do Voluntariado, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 369 e 370, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de Educação e Cultura, favorável. 

13 
VotaçãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n9 12, de 1984, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável, 
para fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, 
do dobro das despesas realizadas com a construção, ins~ 
talação e manutenção de creches destinadas aos filhos de 
seu~- empregados, tendo -

PARECERES, sob n's 371, 372 e 373, de 1984, das 
ComisSões.: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta, de n' 1-CCJ; 

-de Legislaçio Social, favorável ao projeto e à emen
da da Comissão de Constituíção e Justiça, com emenda 
que apresenta, de n' 2-CLS; e 

-de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 22-8-84 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB - PE. CQmo lfder 
pronuncia o. seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e familiares de Dinarte 
Mariz: 

Conheci Dina~_te quando ele não tinha cabelos bran
cos. Poucas personalidades conheci com aquelas cãrac-
terístiCas de altivez e de humildade. Humilde, quando se 
deJrontava com os fracos; altivo,.diante da violência dos 
fortes. Esse homem deu um exemplo na sua vida e esse 
exemplo, estou certo, será aproveitado pelos seus fl.lhos, 
seus descendentes e pelos seus companheiros na vida 
pública. 
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Dia 09- de julho morreu Dinarte de Medeiros Mar_iz, o 
mais velho Senador da República a que servira, por 54 
anos, no exercício de uma vida pública, construtiva e 
limpa. 

Dina"r1e Mariz foi o último coronel do interior do 
Nordeste. A sua chefia política transcendeu ao advento 
das estradas, da comunicação, do rádio, da TV, ôiTn-te--
riorização do progresso. 

Filho do Rio Grande do Norte, o único estado doBra
sil onde o semi-ârido chega até o mar, a sobrevivência 
política de Dinarte vem da sua identificação com o meio 
e a gente da terra onde nasceu. 

No sertão ressequido tudo é hostil ao homem, a terra 
endurecida, o mato seco, o céu sem nuvens e as árvores 
sem frutos. Nele o apoio e a solidariedade, indispensá~ -
veis à vída, que a natureza recusa, só existem entre os se
res humanos. Lá, solidariedade e apoio não prevalecem 
eXclusivamente atravês dos laços afetivos de uma amiza
de de infância, dos vínculos de sangue ou do favor à es
pera de retorno. A solidariedade leal e desinter~ssada, o 
amor humano como condição mesmo de sobrevivência 
das criaturas, constituem o sentido de suas próprias vi
das. 

Nascido em Caicó, inteligente, leal, generoso, impulsi
vo e solidário, Diria-de não perdeu a identidade com a 
sua terra e a sua gente, nunca deixou de ser o sertanejo 
do Seridó, menino tãngendo a tropa carregada de algo
dão ou de peles, comerciante, industrial, político, prefei
to de Caicó, Governador do seu Estado ou Senador da 
República ele guardo_u Sempre consigo os caracteres cOm 
que o meio mar:ca o tipo étnico do sertanejo. 

A identificação telúrica, com a região onde nasceu e as 
virtualidades de sua terra e do seu povo, que eram tam
bém suas, fizeram de Dinarte Mariz um líder. Idealista, 
em 1929 dissentiu de sua família tradicionalista para 
filiar-se à Aliança Liberal ao lado de Getúlío", de João 
Pessoa e de Juarez. Moço, Dinarte entusiasmara-se com 
a campanha que objetivava libertar o País çio continuís
mo e das manipulações das oligarquias dominantes. 
Combativo e rebelde afirmava-se na liderança do seu ser
tão. 

Vitoriosa a revolução, assumindo a prefeitura de Cai
c:6, ele prefeito, chefe político, líder, forte, impetuoSo, 
tornava-se o coronel de região_do Seridó, o Coronel Di
narte Mariz. 

O jOvem prefeito de 1930, por 54 anos conservou a sua 
liderança e manteve-se na crista dos movimentos políti
cos da sua terra. 

Como sobreviveu? Como processou-se a migração do 
coronel sertanejo para o cenãrío nacional? Foram pou
quíssimos em todo o Nordeste os coronêis que ultrapas· 
saram o tempo e a evolução da sociedade brasileira. 

O coronel do interior fOi na sua êpoca uma peça do 
quadro sociológico. -

As comunidades que se constituíram pela imensidão 
desse Brasil afora, em torno dos campos de algodão, de 
um engenho de açúcar, das fazendas de gado ou dos ar
mazéns de compradores e distribuidores de gêneros, 
pouco intercâmbio tinham com as cidades sedes dos go
vernos estaduais. O transporte era precário, inexistiam 
comunicações e boas estradas; o número de veículos au
tomotores, no Nordeste, era ínfimo. 

O afastamento entre as capitais e as cidades interiora
nas tornava-se assim enorme. A ordem, o poder de polí
cia, a justiça, as qUestões de_ terra e a ação social paia 
proteger a saúde e até as querelas de família, estavam, 
pela distância no temp-o e no espaço, fora da ação opor
tuna das autoridades constitufdas nas capitais. 

Dai por que os de maior ascendência nas-comunida
des, pelas suas posses, pelo seu espfrito de justiça, pela 
sua violência ou coragem e-sua iniciativa pãt'ifãssumir os 
problemas, tornavam-se os líderes, os coronéis, por tra
dição do título que lhes era conferido pela Guarda Na· 
cional no Império. 
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O coronel, a quem incumbia resolver os problemas e 
solver as dificuldades tinha via de_conseqüêricias ã repre
sentação e a chefia política da localidade. 

Em ação recíproca, essa chefia absoluta lhe era confe
rida em troca dos votos de _curral que perpetuavam as 
oligarquias dominantes. 

Com o progresso~- a corriunica-ção, a·s-- estradas, o en· 
curtamente das distâncias no tempo, a ação e a préSériÇã 
dos governos centrais, foram fazendo desaparecer_os co· 
ronéis e os currais. 

Só sobreviveram os verdadeiros líderes, os que não 
usaram o poder para o enriquecimento -ilícito, usurpan
do à terra o direito dos mais fracos; sobreviveram os 
leais, os solidários, os altivos, capazes, desprendidos e 
justos. 

O Prefeito de Caicó, Coronel Dinarte Mariz, em 1930, 
pela sua formação, o seu carâter, sua lealdade aos ami
gos, seu espírito de justiça, 54 anos depois, aos 80 anos 
de idade morre Senador da República, como líder da sua 
região e do seu estado. 

Esse homei:n, que o Senado hoje homenageia, no curso 
de sua vida, nunca por medo ou conveniê_ncia foi desleal 
com seus amigos e consigo mesmo. Moço fiel ao libera
lismo em que acreditava, arma os seus companheiros ser
tanejos e marcha para Natal ocupado pelos revolucio
nários comunistas, os intercepta na Serra do Doutor e os 
derrota pondo termo ao plano de guerrilha revolucio
nária no sertão nordestino. 

Democrata, Dinarte reagiu ao Estado Novo; nunca 
abandonou porém os intere.'ises do Rio Grande do Nor
te. Por eles se bateu em todos os governos. 

Não aceitou cargos polfticos nem tornou-se correligio
nário de Getúlio. 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CID SAMPAIO - Co.m muito prazer, nobre 
Senador. 

o=sr. Martins Filho -Junto-me ao brilhante Pronun
ciamento do ilustre co~ega, para prestar, também, _um 
justo testemunho à memória do Senador Dinarte Mariz, 
a quem tive a honra de conhecer, por muitos anos e de 
cuja amizade priYei até seus últimos momentos. 

Dinarte Mariz foi um símbolo do sertão nordestino, 
um símbolo dessa vida que teima em sobreviver a despei· 
to de toda a hostilidade do meio, de todas .as adve;rsida
des que contra ele se levantam. 

Dina,rle foi partícipe de todas as crises de seu tempo e, 
mesmo quando parecia ter sucumbido à força do adver
sário, encontrava uma saída para- fornar a se iffipor~-

Previa os fatos com impressionante clarividênciã e 
antecipava-se a eles. Por isso era sempre ouvido e acata
do por todos quantos bem o conheciam. 

Pude acompanhá-lo de perto, nos últimos episódios 
que protagonizou na vida política. 

Recém assumira o Senado e o velho Senador me con
vida para analisar a sucessão em meu Estado. Com o_ seu 
modo peculiar de contar as coisas, advertia~me da ingen
te necessidàêle de se impedir que o futuro governad-or se 
fizesse em termos de interesses famlfiares- como veio a 
ser feito -porque isso representaria um pesado impeci· 
lho ao desenYolvimento político do Estado, principal
mente- nos tempos de abertura democrática que então se 
construía. Com a candente lógica da experiência, 
convenceU-me e a um punhado de companheiros para 
que lutássemos por uma solução mais adequada. 

Quando, apesar de nossa luta e da indubitável razão 
do posicionamento assumido, a olímpica insensibilidade 
política do Planalto, ungiu a candidatura que pretendia 
evitar, Dinarte, com inusitada habilidade, recompôs o 
próprio esquema e se reposicionou no quadro suces
sório, conquistando novo espaço político. 

Já combalido pela moléstia que o supliciava, Dinarte 
não permaneceu alheio à sucessão presidencial, assumin-
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do posição no primeiro instante, ao lado _de uma candi
datura contra a qtial se posicionara o Governador doEs
tado, que o próprio Dinarte elegera. 

Não viYeu o Senador para participar da festa da vi
tória na convenção partidária. A candidatura pela qual 
lutou, impôs, todavia. derrota das mais severas que um 
oponente poderia ter recebido. E essa vitória foi, em 
riniito, uina vitória de Dinarte. 

Assim_ foi Dinarte Mar4: um mestre da arte política. 
DeixOu um imenso vazio em nosso Estado; 1,1m vazio 

tão grande que ninguém poderá preencher. 
Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço o aparte de V. 
Ex• 

Em 1945, ao lado de José Augusto, organizou a UDN 
no seu Estado e com ele integrou-se na luta pela demo
cracia e pelos ideais de liberdade e de justiça. 

Na UDN, em oposição ao Governo Federal e ao do 
seu Estado, elege-se_ em 1955 Governador, derrotando a 
unidade monolltica do PSD comandado por Georgina 
Avelino. Poucos ignoram o que era fazer oposição no 
Nordeste, após a âitadura, a violência, a pressão políti
ca, todas as armas eram usadas e só os fortes podiam 
combater. 

Governador, Dinarte sente o dista!'!ciamento crescente 
no Nordeste relativamente ao Centro-Sul, e, compreende 
com sua intuição, que, sem dispor de recursos humanos e 
formar uma elite cultural, o Estado jamais Yenceria o es
tágio de pobreza. Embora sem meios, com uma receita 
ínfima, funda a Universidade do Rio Grande do Norte. 

Foi ness~_ êpo-ca, ele governador do Rio Giande do 
Norte e eu oomo Cândidato das oposições ao Governo de 
Pernambuco, que nos aproximamos e tornamo-nos ami
gos. 

Juntos, empenhamo-nos na luta pela recuperação do 
Nordeste. 

Quando, alnda em 1958, já eleito Governador de Per
nambuco, convoquei os governadores do Nordeste para 
uma reunião no Rio de Janeiro e propus a criação de um 
organismo que planejasse o desenvolvimento regional e 
canatizasse recursos federais para o Nordeste, Dinarte 
tornou-se de imediato um grande lutador pela idéia. 

Juntos, defendemos e fizemos prevalecer a minuta dO 
decreto que levamos a Juscelino criando o CODENO
Conselho de Desenvolvimento do Nordeste. 

Juntos, em três de marçO de 1959, no Teatro Santa Isa
bel, em Recife, inauguramos o órgão precursor de Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste e passa
mos a integrar o seu conselho diretor. 

No governo, depois no Senado, Dinarte nunca aban· 
danou o campo de luta pelo desenvolvimento da região. 

Lutando decididamente pelo que acreditava certo, 
com a objetividade e a obstinação do sertanejo aos 80 
anos, Dinarte, como Senador da República foi o mesmo 
homem, leal aos amigos, ao que acreditava ã causa em 
que se engajava. 

Tomando rumo diferente do seu, na rota que foi im
posta ao Brasil depois de 64, não perdi pelo amigo o afe
to e o respeito. 

A sua fidelidade às causas por que lutaYa, a tenacidade 
daquele homem encanecido, a honradez e a lealdade com 
que exercia as funções em uma vida pública de 54 anos, 
constituem um padrão que dignifica os quadros políticos 
brasileiros. 

Nesta hora em que o Senado da República reverencia 
a memória de Dinarte Mariz, tenho a honra de prestar 
em nome do PMDB, o meu partido, a homenagem pós
tuma a esse eminente brasileiro e transmitir à sua família 
o nosso pesar pela sua morte e a expressão do respeito 
dos seus pares, no Senado, por sua vida honrada, digna e 
limpa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. 
Palmas.) 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• II, DE 1984 

A Comissão -niretor:i" do -senado Federal, no uSo da 
competência que lhe confere o Artigo 97, Inciso I do Re
gimento Interno do Senado Federal, 

CoDSiderando a necessidade de implementar a segun
da etapa do Programa PROTEUS para atendimento aos 

DIÁRIÇ> J)() CQNGRESSO NACION-AL (Seção I!)_ 

Gabinetes Parlamentares, bem cÕffio o exposto na EM
DEX(SEN-182/84, do Diretor-Executivo do PRODA
SEN, resolve: 

Art. i"' Aprovar, nos termos propostos no expedien
te referido anteriormente, a contratação dos equipamen
tos computacionais, a alocação dos -recursos humanos e 
o encaminhamento aos órgãos Governamentais compe
tentes da solicitação dos recu·rsos econômicos-

Setembro de I 984 

financeiros, oecessário.s à implementação e manutenção 
do Programa PROTEUS. 

Art. 211 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 13 de setembro de 1984. 
- Lomanto Júnior- Henrique SantJilo- Lenoir Vargas 
- Raimundo Parente - Martins Filho. 
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I-ATA DA 149• SESSÃO, EM 18 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicaçi.o da Presidência 

- Referente ao tempo destinado aos oradores dp 
Expediente da presente sessão que serâ d-estinado a 
reverenciar a memória do ex-Deputado Israel Pinhei
ro. 

Oradores: 

SENADOR PASSOS PORTO 

SENADOR ITAMAR FRANCO 

FALA DA PRESIDENCIA - Associativa, em 
nome da Mesa. 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 182(84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece cri
tério para os reajuste:; semestrais automáticos dos va
lores de benefícios de prestação continuada da Previ
dência Social. 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 183/84, de autoria 
do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá 
ao empregado doméstico a proteção da legislação de 
acidentes do trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n9J84/84, de autoria 
do Sr. Senador MaLJ.ro Borges, que altera dispositivos 
das Lei nll5,682, de 21 de julho de 1971, modificados 
pelas Leis n'~s 5.697, de 27 de agosto-de 1971, 5.781, 
de 5 de junho de 1972, 6.444, de 3 de outubro de 
t 977, e 6-767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras 
providências. 

SUMÁRIO 

1.2.4 - Requerimento 

N9 207/84, de autoria do Sr. Senador Jutahy Ma
galhães, solicitando que tenham tramitação conjunta 
os seguintes projetas: Projeto de Lei da Câmara n' 
44/83 e OS Projetas de Lei do Senado nlls 149/79 e 
36/83. 

1.2.5- Comunicação da Liderança do PDS na Ci· 
mara dos Deputados 

SubstituJção de membros em comissão mista. 

1.2.6- ComuDiCaçio 

Do Sr. Senador Itamar Franco, que se ausentarã 
do País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 213/83, de autoria do 
Senador_Lourival Baptista, que institui o Dia Nacio
nal do VOluntariado. Aprovado em primeiro tufno. 

Projeto de Lei do Senado n'~ 12/84, que dispõe 
sobre a dedução do lucro tributável, para fins do im
posto sobre a renda das pessoas jurfdicas, do dobro 
das despesas realizadas com a construção, instalação 
e manutenção de creches destinadas aos filhos de seus 
empregados. Aprovado com emendas. A Comissão d~ 
Redaçã.o. 

Projeto de Lei do Senado n9 1_3)80, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento 
nos preços de derivados de petróleo e do álcool, 
quando destinados ao co_nsumo próprio de motoris
tas profissionais autônomos. Votaçio adiada por fal
ta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 5/81 (n9 3.035/80, na 
Casa de origem), alternado o art. }Q da Leí W' 6.226; 
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem 
recíproca de tempo de Serviço- Público Federal e de 
atividade privada para efeito de aposentadoria e dá 

- outras providências. Votaçlo adiada por falta de quo
rlifit. 

Projeto de Lei da Câmara n' 10/81 (n'~ 1.529/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integrais, dos ex-combatentes se
gurados da Previdência Social. Votaçi.o adiada por 
falta de quoriUD. 

Projeto de Lei da Câmara n11 44/81 (n'~ 5'87/79, na 
Casa de origem), que veda aos veículos de comuni
cação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, re-: 
vistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar-iiautorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
prodl_lzidos, criados, filmados, gravados, copiados -

-iinagCm- e som --pOr profissionais e empresas brasi-
leiras. Votaç.io adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 53f11 (n9 227/75, na 
Casa de origem), que dispõe sobre condições a obser
var na renovação de contratos de atletas profissio
nais e dâ outras providências. Votaçio adiada por fal~ 
ta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 65 j19 (nll 4.257171, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 148/82 (n• 4.607/81, 
na Casa de orjgem), que autoriza o Poder Executivo 
a promover a transformação da Fundação Universi
dade de CaXias do Sul em Fundação de Direito 
Público, Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de_ Resolução n'~ 2(i/84, que autoriza aPre
feitUfa Municipal de Tenente Ananais (RN) a elevar 
em .Cri 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e 
um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento nll 181/84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado nll 139/84, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o 
Decreto~lei_!]9 1.541, de 14 de abril de 1977. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n9 188/84, solicitando urgência pa'ra 
o Projeto_ de Lei do Senado n' 140/84, de autoria do 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

ALOiSIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
art. 25Q e restabelece os arts. 252, 253 e 254, todos da 
Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 -CódigO Eleito
ral -, revogando o Decreto-lei n~' t .538, de 14 de abril 
de 1977. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 79(79 (n" 1.511/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parâgrafo ao art. 
j'i' da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1'973 (Apre
ciação preliminar da juridicidade). Votação adiada 
por falta de quorum. 
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1.4- QUESTÃO DE ORDEM 

Formulada pelo Sr. Fábio-Lucena e acolhida pela 
PresidênCia, relativamente à inexistêricia de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA QR_DEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCI_A!)QS EM SES
SÃO ANTERIOR 

-_Dos Srs. Itamar Franco_ e Almü·_Pinto, proferi
dos na sessão .de 17-9-84. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•s 62 e 63, de 1984 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃ.O DAS COMISSOES PER
MANENTES. 

Ata da 149~ Sessão, em 18 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Ddlla e Lomanto Júnior 

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

Jorge Kalume - MáriO Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- GaJvão Modesto --Aloysio Cl!a
ves- Gabriel Hermes- HéJio·üueiros- Alberto Silva 
- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir PiritO- José 
Lins - Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins 
Filho - Humberto Lucena - -Marcondes Gadelha -
Milton Cabral - Aderõa] Juremã--=. -cm Sampaio-::.:.:-
Marco Maciel- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Jú
nior -João Calrilon -José Ignádo Ferreira- Moacyr
Dalla- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Morvan 
Acayaba- Al(redo Campos_- Severo GomCs-::.:. Bene
dito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges -
Roberto Campos - José Fragelli- SãldãOha Derzí -
Enéas Faria - Lenoir Vargas - Pedro Simon 

O.SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) ---A lista de 
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciam-os nossos trabalhos. 
O tempo destinado aos oradores do Expediente da 

presente sessão será dedicado a reverenciar a memória 
do ex-Deputado Israel Pinheiro, nos termos do Requeri-

menta n'>' 185, de 1984, de autoria do Senador Itamar 
Franco e outros Srs. Senadores: 

ConCedo a palavra ao nobre Sr. senador Passos Pôrfo, 
que falará em nome do PDS. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS -SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. 
Ministro Murilo Badaró, família Israel Pinheiro, Srs. 
DePutaaos, minhas Senhoras e meus S_enhores. 

_O yelbo lenhador, após a tempestade da longa noite, 
ao se dirigir para o trabalho no dia seguinte, encontrou 
prostrado_ aos seus pés um velho carvalho e, ao vêwlo, ex
clamou: nunca pensei que ele fosse tão grande!... 

Assim me senti, Sr. Presidente, nestes dias, diante da 
avaliação da personalidade política, administrativa e hu
mana de Israel Pinhein~;. "Nunça pensei que ele fosse tão 
grande". ' 

A primeira notícia que se tem de lsrael_vem do seu pai. 
"Nasceu hoje, às onze horas da manhã, em minha Cháw 
cara do Tinoco, o meu filho Israel. Serão seus padrinhos 
o Padre Domingos E. Pinheiro e o Padre Jo_ão de Santo 
Antônio: Caeté, 4 de janeiro de 1896". 

~a$cy;_ria, no en}anto, Sr. PreSidente, para _a política, 
em 1922, quando foi eleito vereador em Caeté; não podia 
deixar de ser um homem público envolvido com sua épo:. 
ca e seu tempo, participando atiVamente do debate que 

se travava, principalmente depois da Revolução de 1930, 
entre as correntes agrarista e industrialista, que o movi-
mento armado cooptou mas não resolveu: Com uma for
mação- técníca - era engenheiro de minas e metalurgia 
- foi exatamente neste ponto que ex~rapolou sua época 
e seu tempo, coadunando com uma arguta visão pros
pectiva da realidade brasileira, tanto o ideârio do agra
rismo como o do industrialismo, e buscou uma solução 
modemizadora para o desenvolvimento económico do 
País, que aliasse as duas visões. 

Minas começou a conhecê-lo lá pelos idos de 1928, 
quando se revelou no-Co"iJ.gi'esSo das Municipalidades de 
'Belo Horizonte o homem de visão da realidade mineira, 
administrador consciente da fatalidade rural da ec_ono~ 
mia do seu Estado e a sua destinação histórica cóino ce
leiro de-produtos primários para a economia de expor
tação e para o abastecimento dos novos centros urbanos. 

Não se deve, mesmo na tribuna do Congresso, anali
sar a fiillra solar de Israel Pinheiro somente sob o ângu
lo do discurso político e da atuação parlamentar. Ele foi 
Deputado Federal de 1946 a 1956, voltado para inter
venções nos debates sobre problemas económicos, muito 
mais do que por disputas políticas, quer em seu Estado, 
quer nos debates em plenário. Atuando muito mais no 
trabalho das comissões, sua presença em plenário esteve 
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sempre marcada nas discussões de problemas ligados aos 
grandes temas econômicos que marcaram a década par
lamentar, como por exemplo, a criação da PE
TROBRÁ-S,- a: -m.udãftça àã-Capital Federal e a cri"ação 
de planos de desenvolvimento regionais. 

Iniciando sua atividade_ parlamentar na Constitufnfe 
de 1946, o Deputado mineiro· teve grande participação 
quando da discussão do capítulo da Ordem Econônlíca, 
apresentando emendas que iriam delinear seu pensamen
to em relação ao desenvolvimento econôriüco que pre
tendia para o Pais e configurar a- iifU.aÇãO que teria, dali 
para a frente, como Presidente da influente CõffitSsão de 
Finanças. 

Para se entender o papel desempenhado por Israel Pi
nheiro, tanto no plenário da-Câriiãrã COmo naTomissão 
de Finanças, é necessário" ·que se examine õ ·seu pensa
mento nas emendas que apresentou ao projeto constitu
cional, nos discursos mais importantes e, sobretudo, nos 
relatórios anuais da ComíSsão -de Finanças, onde fazia 
minuciosas análises da realidade econômiCa- brasileira, 
ainda hoje de uma atualidad~ comovedora. __ 

Mas, o Israel Pinheiro que me encanta e me seduz, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, é aquele que declara no seu 
discurso de despedida da Câmara dos Deputados, ao re
nunciar para assumii_ã_ Presidência da NOVA CAP: 

. "Vim do interior-e Volto agora ao interior! Nasci 
no centro de opulenta região- mineral brasileira, na 
cidade de Caeté."- Impressionou-me desde logo na 
minha mocidade o contraste da imensa riqueza pO
tencial que nos cercava- com a extrema penúria da 
população que ali tiabalhava. Da antiga prosperi
dade do ciclo do ouro, Caeté, como tantas outras ci
dades de Minas, reduzida às condições de lugarejo, 
guardava apenas a legenda de sua riqueza passada. 
Mais tarde, como Secretário da Agricultura do Es
tado, por oito anos, pude verificar que proauzir no 
interior conSiSte nu-ma luta pernlanenté conti-a tudo: 
contra a natureza que é dadivosa, mas hostil; contra 
o tempo que, às vezes, aniquila num dia safras peno
samente trabalhapas; contra a deficiência dos trans
portes; contra a falta de armazéns e silos, de crédito 
e _de assistêilcia:Deiiii o·infeiíó! Dão à procura de 
atrativos, deslumbramentos e facilidades da bri
lhante e tantas vezes ilusória ciVilizaÇão litorânea, 
que é, não há dúvida, uma amostra_da nossa capaci
dade realizadora, orgulho para todos nós, mas ape
nas amostra. Vim para cumprir um mandato que· 
me foi conferido pelO -povo di Minas Gerais e, ao 

retirar-me agora; posso afirmar copi·orgulho, e in
voco o vosso testemunho, que procurei cumprir o 
meu dever para com o homem do interior brasileiro, 
lutando incansavelmente pela adoção de uma políti
ca econômica de justiça e igualdade na dolorosa di-
ferenciação biasilelra." -

É esse dever para com o homem do interior que o fez 
Agente Executivo de Caeté, _Secretáfiê:i .. da Agricultura, 
Viação e Obras Públicas: São dele as famosas termas de 
Araxã com o seu hotel, a sua rodovia p-ara Belo HorizonR 
te; a tentativa, só inuito rila"iS"tãrde concretizada, de dire
ta ligação rodoviária de Belo Horizonte a São Paulo; o 
lançamento da cidade industrial de Betim; a criação da 
Feira Permanente de Amostras, o Parque da Gameleira, 
sequência histórica da primeíia -exposição agroín-dustrial 
realizada no Brasil, em Minas Gerais, no período goverR 
namental de João Pinheiro. 

Em 1942, quando o PresidCnte Vargãs resolveu -dar 
novo rumo à política do nosso minério de ferro para ex R 
portação macíça, oriundo das minas de Itabira, em Mi
nas Gerais, através do porto de Vitória, foi o noffie de Is
rael Pinheiro que lhe ocorreu para, com tal objetivO, or
ganizar e presidir a Companhia Vale do Rio Doce, a 
qual logo se implantou e é hoje uma das mais poderosas 
e importantes empresas estatais da América Latín"a-; 

Mas, o seu grande desafio, o sonho _dos Inconfidentes, 
a utopia dos constituintes de 91, de 34 e 46, a magia do 
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destino histÓrico de João Pi~hei~o, ele iria emPreender 
no Planalto Centrãl, sob oS auspícios do seu companhei
ro de administração minei_(!i e eritãó Presidente 9-(Re
pública: a construção da Capital da República e a sua 
transferê_ncia no ~ia 21 ~e abril de 19_60. A compulsorie
dade:_do tempo, a vigilante CombatiVidade das forÇã.S-de 
oposição, o volume de recursos postos à disPosição da 
Companhia l/rbaniza~ora da Nova Capital do Brasil 
(NOVACAP), só _Israel Pin_heir9 naquele instant~, com 
sua capacidade administrativa e gerencial e com sua ob
jetividade e determinação, poderia assumir o comando 
de transcendental operação, entregando ao Pai~, e ef!L 
particular ao Congresso Nacional, naquele ~ia, a mais 
arrojada obra_administrativa e política do País neste sé_-
culo. ____ _ 
-Fui, Sr. Presiderite e Srs. Senadores, contemporâneo 

dessa epopéia. Deputado ainda no Palácio Tiradentes, 
ap~sar qe me'!lbro da oposição, filiei-me ao grupo mu
d_ancista, que tinha em Emiyal Ca!ado, Deputado goian~?_ 
e da UDN, seu Presidente e autor da lei que fixou a data 
de 21 de abril para a mudança da Capital Federal. 
Lembro-me bem da luta que empreendemos para arrefe
cer os ataques da UDN às obras _da Nova Cãpital.lnclu~ 
sive, o estabelecimento do dia 21 de abril de 1960, fora 
um estratagema da oposição para infringir ao Governo __ o 
desespero da construção de sua sede em um período cur
to de três anos e meses. Afinal, para surpresa e encanta
mento de todos nós, no dia 21 de abril, o Congresso Na-

- _ cional, o primeiro Poder a se transferir integralmente 
para Brasília, estava no plenário da Câmara dos Deputa
dos a~sistindo, com a presença dos Presidente dos Três 
Poderes da República, a instalação da nova Capital do 
País. 

Creio que os que viram este espetáculo jamã.is o esque
cerão. Os mais velhOs nunca viram e os mais novos não 
verão outro igual. 

Foi aqui em Brasília que passei a conhecer mais de 
perto o Dr. Israel Pinheiro. Ele Prefeito de Brasília e eu, 
partíeípante da maior migração da nossa hiStória. Os 
tempos nos levaram a caminhos diversos. 

Em 1963, eu assumia umas das Diretbrias da NOVA
CAP, como representante do maior partido da Oposição 
e=ei-lo como dos primeiros visitantes, o Dr. Israel, a me 
abraçar, a me incentivar e a me desejar êxito naquele ins
tante difícil da administração pública brasileira. Foi aí 
que comecei a viver a intimidade da construção da nova 
Capital. A ieavaliar o deseffipenho e a-pi-eseDÇa de ISrael 
Pinheiro como força motriz do processo de mudança do 
Distrito FederaJ. Sobretudo, a sua personalidade forte e 
decisiva -áaqúela obra de matéria e de espíiitci. A Sua 
fama corria na tradição oral dos "candangos". O pro
fundo respei~o de todos por aquele homem silencioso, de 
pouca discussão e muita açã9. Era um tocador de obras e 
um visionãrio. Receb_eu aquela mis_são como uma det_er
ininação superiOr, talvez dO seu pai, dã vocaçãO mineira 
o_u _dos desígnios da Pátria~ 

Entregou Brasília ao País no ano do centenário de nasR 
cimento de João Pinheiro. Acredito que existia uma cor
relação profunda entre o projetO político de JOão" Pinhei
rQ e_ a realização do serviço público de Israel. Ambos se 
completaram na realização dos ideais republicanos em 
Minas Gerais. Absorveu, igualmente, os exemplos de 
austeridade, probidade, competência e dignidade com 
que seu pai ex~rceu o poder em Minas e não lhe terá es
capado à arguta inteligência a concepção que João Pi
nheiro possuía da forma de administrar o Estado. 

João Pinheiro só teve duas décadas de vida pública 
para a projeção de uma exemplar vocação política, arre
batada ao futuro da Pátria uma das suas mais insignes 
esp'eranças, quando apenas havia iniciado a sua insuPe
rável_ carreira de homem de Estado. Foi preciso que vies
se Israel Pinheiro para continuar o seu projeto de-gover
no e mostrasse a Minas e ao País a grandeza desses filhos 
da r~gião mineradora do Serro dos Ottoni e de Caeté. 

Hoje, nesta tarde, o Senado Federal reverencia o gran
de estadista mineiro. Ele não assistiu às homenagens tar-
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dias da Cidade de Brasília ao seu construtor. Mas, está af 
sua família, estão aí os seus filhos, sua senhora, netos -e 
descendentes, Dona Coraci Uchôa Pinheiro, companhei
ra admirável e testemunha privilegiada dessa vida pere
grina. Todos aqui, nega imensa ~<!Sa d~ Israel~ que_ é 
Brasilia, e às sombras do velho Senado, evocam, na pala
vra de Juscelino Kubitschek. "o comandante executivD 
da arremetida heróica e patriótica que ergueu nestes alti
planos a nova Capital do País". 
_ Desejo, Sr. Presidente e Srs. Sellãdores, em nome do 

PDS, em nome .das camadas profundas do povo, como 
diZia João Pinheiro das suas origens, associar-me às ho
ITl.enagens ªo Senado F:ederaLao g_rande operário brasi
leiro Israel Pinheiro. 

_ ____,Diria mesmo, que!'"o falar hoje, _em n9m~. "dos ope
rãi-ios efêmeros qúe sOmos cio serviço perffianente da Pá
tri~' para saudar a esse velho marinheiro de tantas pro
celas, a esse evangelizador das idéías di::senVOlvimentistas 
de um longo período republicano e a esse símbolo mop
tanhês do homem da mata e da mineração, cuja alma 
de bandeirante trazia os estigmas da audácia e da aven
tura. Coube-lhe no fim da vida o destino complementar 
de concluir a obra de_ João Pinheiro no Governo de Mi
nas. Fez a usina de Jaguará no Rio Grande, abriu novas 
frentes de coloniZação agrícola nos vazios econôriiicos 
do Estado, criou a,,"FundaçàQ João Pinheiro"" e fez, 
sobretudo, aquilo que a conjuntura política exiJiia mim 
instante __ de discriminações e restrições: pacificou a 
famHia mineira, com altiva humildade, preservando e 
resguardando os valores do seu povo c do seu destino. 

Ão deixar o _Palácio da Liberdade voltO!.!_ como o pai 
às suas origens d<;~. ""oleiro". E em 6 de julho de 1973, em 
Belo Horizonte, tranqüilo e fetiz, cerçado de seu povo e 
do respeito da Pátria, alçou o vôo condoreiro para a 
eternidade. 

Concluo,- sr: Pre5i0ente e Srs. Senadores, estas pala
vras de reverência a Israel Pinheiro, com as homenagens 
finais do notável tribuno FranCiscO Sá neste Senado da 
República, no elogio fúnebre que pronunciou em me-
mória de João PinheirO: · 

"No -recanto tranqUilo onde lhe foi -Oferecido re
pouso eterno, na cidade que ele amou - a bela e 
modeSta cidade onde sofreu e cujo progresso foi o_ 
seu derradeirO esforço, a sua última- vitória; desse 
asilo silencioso, na encosta da Serra do Caeté, há de 
irradiar, sem dúvida, luz perene, que clareará os ho
rizontes da República nas horas mais anuviadas, 
isto_é, o resplendor de uma vida que foi até o último 
alento animada e alimentada pela fé no trabalho e 
pela perseverança na virtude." 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Itamar Franco, que falará 
em nome do PMDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG" Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)-_ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Sr. Ministro Murilo Badaró, Deputado 
Federal Israel Pinh~:iro Filho, Deputado Federal Raul 
Bernardo, Dona Coraci Pinheiro, Dona Rute Pinheiro, 
Dona Maria lnez Pinheiro, Senhorita Maria Paula, Srs. 
Líderes, Ministr_o Starling Soares, meus Senhores: 

"Deus ergueu a fronte do homem e o mandou 
contemplar o céu e elevar seus olhos até as estrelas." 

Ovídio 
Prefeito di! Juiz de FÕra, espero a vez de ser recebido 

pelo Governador. O hoje Deputado José Sailtana Vas
concelos, ex-Presidente da Assembléia Legislativa, então 
ªssessor dg Gabinete, disse; "Itamar, não mais do que 20 
m.inuto_s, por favor"!" 

A audiênda def!torou duas horas. O Governador Is
rael Pinheiro, após ouvir atentamente as reivindicações 
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adminiStnitivaS, -âeu Iarga à sua extreina cor'diaUdade. 
Falamos de Ouro Preto, de sua Escola de MinaS, da nos
sa Escola de Engenharía de Juiz de Fora e, numa atitude 
cativante, lembrava que meu pai, mineiro'de Juiz de Fo-
ra, havia sido um de seus fundadores, _ 

Não dev_e ter sido fácll erigir a sua cidade, dizia ele, 
por estar a mesma plantada na faixa que separa duas 
co-rdilheiras, dividindo praticamente a Zona do Campo 
da Zona da Mata, e discorria com conhecimentos-so_bre 
as lideranças e as inspirações pioneiras dos jüiz-fciranos. 

Hoje, como é a vida, encontro-me na tribuna do Sena
do Federal para reverenciar a mem6ria do grande esta
dista mineiro e, creiam· meus pares, Ci'eiam Seus familia
res, com a saudade n_o 5X)ração. 

Ainda há pouco, o Senador Jorge Kalume o homena
geava nesta Cãsa. 

Da nossa primeira ConverSa ptide perceber no homem 
a sua exata compreensão dos fenômenos, desde a sua gê-
nese. 

A nossa Minas Gerais já inscreveU em- su_ã-::bist6rià o 
nome desse seu filho ao lado daqueles desbravadores_, 
daqueles intrépidos bandeirantes que semearam o pro
gresso em todos os seus quadrantes. 

sua imagem ctC homem públicO figura, com destaque, 
jllhtó daquela estirpe de homens que plasmaram, em bai
xo e alto relevO, a fisionomia de um -nqvo_Br-asil. 

Tinha o fascínio pelo comando da marcha _em direção 
ao desenvolvimento, à meta mais ousada. Tlnha, tam
bém, a sedução pelo desbravamento. Possuía, até-por he
reditarh!dade, o estímulo interior para as obras de reno
vação e progresso, uma vocação para gerir a coisa públi
ca, com zelo e tenacidade, dentro do principio do interes
se da coletividade. 

Era, Israel Pinheiro, o protótipo do político mineiro: 
virtude e temperamento, característica da terra monta
nhosa. Da Minas sempre pronta e fiel ao cha_ma_mento 
da pátria nos setis momentos mais graves, como ·na bela 
evocação de Paulo Pinheir_Q Chagas: 

.. Vem de novo; ó Minas! 
Vem dizer a tua palavra inconsútil. 
A Nação clama e espera por ti. 
A própria história reconbeCeu 
A tua predestinação de santuário 
Nacional da Liberdade." 

Mineiro é por índole um ser telúrico. A terra amalga
ma o seu tisico,- a sua alma. Dá-lhe contorno definido, 
marca o seu carãter, o seu jeito de vida, a sua percepção 
do mundo. 

Israel Pinheiro era o produto perfeito deste traço te
lúrico. Vinha da região mineradora de Caeté., à sombra 
da Serra da Piedade, onde nasceu dia 4 de janeirO de 
1896. Nele, a ligação indissolúvel: o homem e a terra. 

Este mineiro de pura linhagem e de vasta bagagem cul
tural, política e administrativa, era profiSSioDãlinente en
genheiro industrial. Participou das Iegislaturas de 1946 
(Constituinte), 1950 e 1954, tendo a história a regiStrar: 

Presidente da Câmara de Caeté; 
Presiderite do Cons-elho Consultivo de Minas Ge~ 

r ais; 
·Secretário de Viação, Indústria e ComérciO de Mi-
nas Gerais; · 
Secretário --de Agricultura e Trabalho; 
Presidente da C ia~ Vale do R i o Doce; 
Deputado Federal (1946-56); 
Presidente da ComisSão de Fina-riças; 
Presidente da Comissão de Orçamento; 
Secrctãrio-U:er_ai__do PSD; 
Presidente da NOVACAP e 
GovernadQr de Minas Gerais. 

Muito moço, após -reconstruir_ e for(alecer as empre
sas fundadas pelo seu ilustre pai, Israel Pinheiro, já então 
engenheiro, ingressou, com Suã f§b_r:ic;itarite energia,_ no 
processo maís amplo de trabalho pelo patrimônio da 
Nação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Tinha veneração pela memória do pai. Os exemplos de 
João Pinheiro constituíam .. faróis que ilumiilavam seus 
planos". João Pinheiro o eminente estadista, republica
no histórico, ·mestre de D.ireito, Consrituinte_de 91, Sena
do_r, Governador de Minas Gerais e .certamente Presi
d,ente d~ República, se a mOrte, traiçoeira e ci-llel, Õão o 
Surprendesse, prematuramente, aos 48 anos de idade. 

Com seu acervo cultural enriquecido em sua estada de 
3 anos na Europa, onde estudou metalurgia na Alema
nha, pof seu prêmio -pelo prlmeiro-lugar na Faculdade> 
partiu fsraet Pinheiro para uma plena atuação política e 
administrativa nas obras e na agricultura; organiZando> 
por solicitação do Governo Federãt, a Cia. Vale do Rio 
Doce. 

Aceitou~ com gosto e .determinação - segundo seus 
historiadores- todos os desafios da nova fase desenvol
vimentista. 

Israel Pinheiro passava a vida inteira com a obstinada 
preocupação que _era preciso criar, aceleradamente em 
Mími.s, em todo o Pafs, a maior soma de diversificação 
de riqueza. 

Em 1956, renuncia ao seu 39 inandato legislativo, im· 
pulsionada: por uma arguta percepção hTstófica e cómpe· 
lidO pe:IO seu inQuietante dinamismo. ASSuine a "presidên
cia da NOVACAP. A história mosttot: Juscelino jamais 
pç,de_ri~-enContrar oUtfo hoJ!lerri que -lhe--ServisSe e aO 
Bi'áSil como- Comandante_ supremo da coDstrução de 
Brasília. _ _ 

É bom de ver-se nesse passo, o depoimento de seu fi~ 
lho, Deputado federal Israel Pinheiro Filho: 

••Meu pai não foi somente um tocador de obras. 
Nem tampouco um simples engenheiro. Ele era, aci
ma di tudO,- um ser político. 

E graças a sua vocação política, de administrador 
nato e experiente, Brasília foi constrUída dentro do 
-prazo determinadO- e hoje é eSta reãl1dade pulsante 
-que nós VivemOS." --- -----

O-scar N iemeyer, poeta das formas concretas, diante 
de uma fotografia de Brasília, onde se vê Israel Pinheiro, 
Sayão, Moacir Goriles- e ele mesmo, quando safam para 
escolher o local onde deveria ficar o_ Alvorada, di~: 

.. Tsrael é o comandante do grupo, com seu espíri
to_don)inador_ e_gtimista. Ã volta é o descampado 

. s,em_ _fim, _a terrra vazia, hostil e silenciosa." 

O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Corri muito prazer, 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador itamar Fran
co, nas grandes homenagens, esta é uma grande hOmena
gem que nós estamos prestando, às vezes o aparte não é 
conveniente. Mas, a homenagem de hoje é diferente de 
quase todas as que aqui prestamos. Nós estamos preen
chendo uma-lacuna, uma grande falha que o Congresso 
Nacional, que a Nação brasileira, aqui representada pelo 

-- -Senado Federal que é a configuração direta da própria 
Federação, deveriam à figura de Israel Pinheiro. Eu oco
nheci, eu tive o grande privilégio de conhecê-lo. Muito 
jovem ainda, prefeito da minha cidade, presidia a Asso~ 
ciação Brasileira dos Municípios e, dia'nte daq'uela onda 
que o País ou que a grande maioria levantava contra a: 
construção de Brasflia, nos reuitimos no R lo de Janeiro, 
na sede da Associação Brasileira_ de rvfuni_9p_ios~_resol
vemos hipotecar a nossa total solidariedade, a solidarie
dade do cerne da Pâtria, dos municíPio"s _brasileiros, à 
grande obra de Juscelino Kubitscheck. Viemos até 
Brasília incorporados. Coincidentemente, Um Senador, 
que hoje ocupa uma cadeira nesta Casa, era o meu Vice
~residente. E fomos recebidos n~ NOV ACAP p_or aque
lã fig.ura intrépida, por aquele homem dinâmiCo -que, 
possuindo a calma, aquela tranqüilidade_que Deus ofere
ceU- aos mineiros, era um-irrequieto, um hOmem incon
formado e desejoso de que as cciiSas andassem cada vez 
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mais rapidamente, Eu tenho a impressão de que Israel 
Pinheiro rt!c\amava até contra o dia, que só possuta 24 
horas, tal a devoção e obstinação com que este homem se 
dedicou à construção desta Capital. Não fosse o entu

~-ª-S!llO, não fosse mesmo aquele espíri~o que não sei ~e 
, onde veio, quem sabe se dos nossos ancestrais, dOs meus 
e dos deles, que vieram da velha Itália, aquele espírito de 
aventureiro, aquela vontade indômita de_ rea_li_~ar, de 
construir, de erigir, de edifiCar, talvez esta cidade_não 
fosse o que é hoje. Eu não poderia deixar de dar este meu 
aparte, para homenagear o homem que me impressionou 
tanto n~quele contacto. O jovem prefeito se empolgava 
com a obra, co~ a cidade que nascia sob o comando de 

_q:~p,horo.em, cuJo e:ntusiasmo a todos contagiava". Decidi
do, às vezes até rígido nas suas decisões; não havia óbice 
que impedisse o prosseguimento da sua caminhada. Era, 
sem dúvida alguma, o andarilho que não pãrã. quando 
quer alcançar o seu objeiivo. t a Bahia .que fala nesta 
hora, é a Bahia que, pela minha voz, se manifesta neste 
mótnento, no brilhante discurso de V. Ex~. neste momen
to em que o Senado _corrige uma falha, preenche uma la
cuna e em que Brasflia, também, vai ter, com justiça, do 
Governo e do povo brasileiro, um memorial a Israel Pi~ 
nheiro. Na pessoa de sua família, do seu filho querido 
que continua a sua obra, a obra que foi iniciada pelo 
grande e imortal mineiro cuja inteligência, cuja dignida
_de _expa-rgiu pelo Brasil inteiro, que foi' o inesquecível, o 
inc_omparãvel João Pinheiro, receba neste aparte, modes
to aparte mas desejoso, também, de que a Bahia se}unte 
nesta hora ao Brasil inteiro, dizendo a Minas Gerais: 
HNós não esquecemos o intrêpido, o hravo, o aventurei
ro e o grande construtor de Brasília, Israel Pinheiro." 

_O SR. ITAMAR FRANCO -0 NObre Senador Lo
manto JÚ.nior, recolho, com alegria, o aparte de v. Ex', 
aparte este que honra o meu pronunciamento, nesta tar-

--de, no Senado Federal. Muito obrigado a V. Ex• Falou, 
rriais uma vez, o grande Lomanto Júnior, alma bondosa 
de homem público presente . 

Continuo, Sr. Presidente: 
Quem traçou e deu relevo à sua efígie, com o buril da 

sensibilidade, foi Juscelino, neste lamento: 

.. 0 destino reservou a lsrªel a imortalid;tde _de ter 
-Sido presidente da NOVACAP, a comPanhia que 
ConstniíU Brasília, Apanhou-a no sonho e deu-a ao 
Brasil na forma perene de beleza, erguida com espe
rança e com uma resolução ferrea. Agradeço a Deus 
a inspiração de me ter levado a convidar Israel para 
a epopéia de Brasília." 

Estamos em 1965. Israel é convocado pelo seu Partido 
para noya missão. Mais uma vez, a inspiração do destino 
democrático surge na vida deste homem e agora a de lu
tar para chegar ao governo de Minas Gerãis .. Eis o seu 
tempo. 

Aqui nos lembramos de Jorge Sliwowski, quando per
gunta: .. Existe uma Sociologia do tempo? E diz o m_estre: 
O tempo é também um valor so~ial, que não fica S_Ubme
tido à apreciação do pensamento individual. A sociedade 
e a época em que alguêm vive, confi&üram uma-coisa só, 
pois o tempo de ser vivido tanto pelo individuo como 
pela sociedade. 

Em 17 dias de memorável campanha, elegeu-se, pela 
grande_ maioria d() povo min_~iro, governador. 

O mandato erã assurriido num momento extre-mamen
t~- grave da vida nacional. Sua eleição e de Negrão de 
LJma eram consideradas contestatóiias por setores do 
regime militar implantado recentement~ no País. O alto 
preço era garantir a posse de governadores escolhidos 
pelo povo, em eleição direta, foi o Ato Tristitucional n9 2. 

O farhígerado Ato Institucional n9 5 o encontrou no 
GovernO de Minas Gerais-. Com firmeZa e altivez leva 
sua administração, talvez lembrando, quJ; ... não basta ser 
espadachiin, deve-se saber, tãmbém, co-ntra quem sãcar a 
espada". 
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Buscou sempre um desenvolvimento planificado e cer
ta feita disse em Juiz de Fora: 

"Só encontraremos a paz social através do desen~ 
volvimento integrado do homem e da comunidade." 

Procurou, obstinadamente, superar divergências polf
ticas, numa conjugação de esforços. Diflcil na- êpoca, 
face ao autoritarismo presente_. Não discriniínOU o ad
versário político, quando este reivindicava o bem
comum. Pude e posso atestar isso. 

Do livrQ, ''Monarquia Presidencial", de Hildenburgo 
Pereira Diniz- esta inteligência brilhante editado pela 
Nova Fronteira, e que está sendo lançado hoje em Belo 
Horizonte, na Assembléia Legislativa, transcrevo nos 
Anais da Câniara Alta a históifa-de fatos, de acordo com 
o autor ainda sem registro na historiografia brasileira 
que comprovam a dimensão do estadista. 

O Sr. Morvan Acayaba --V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
nador Morvan Acayaba. 

O Sr. Morvan Acayaba - Estou ouvindo, com a mes
ma atenção e com o mesmo interesse dos demais assis~ 
tentes a esta sessão, o brilhante discurso que V. Ex• faz 
em homenagem ao grande brasileiro, ao grande mineiro 
Israel Pinheiro; como ouVimOs, táinbém, o brilhantíssi
mo pronunciamento do nobre Senador Passos Pôrto. A 
figura de Israel Pinheiro, emitiente Senador Itamar 
Franco- e nós mineirOS, ii:lãis- do que ninguém, procla
mamos isso - , é daqueles cuja dimensão transcende de 
muito os limites da politica mineira, para se projetar na 
política e na História do Brasil. Foi ele o engenheiro ca
paz, o realizador de ob_ras admiráVeiS, tanto- ein- Minas 
Gerais c-omo no Brasil, coroando o seu trabalho no cam
po material com a construção de Brasflia. Mas tanto V. 
-Ex', como o nobre Senador Passos Pôrto, destacaram 
em seus pronunciamentos a obra política- de Israel Pi
nheiro. E para nós mineiros, sobretudo, para mim que 
fui adversário-político de Israel Pinheiro atê a extinção 
dos antigos partidos e a organização da ARENA, em 
Minas Gerais, cumpre realçar e destacar a ob!a põlítica 
que Israel Pinheiro realízou em Minas GCraís. Como 
muito bem disse V. Ex', ele se elegeu Governador-di Mi-
nas Gerais, em 1965, depois de uma das campanhas poli
ticas mais acirradas que a história de Minas registra. Ele, 
disputando o Governo mineiro numã coligação do anti
go PDS com o antigo PTB, tendo por adversârio o Dr. 
Roberto Resende, que era o candidato da situação, c:m 
Minas Gerais, com o apoio áa antiga UDN e dõ antigo 
Partido Republicano. Passadas as eleições, com as alte
rações na vida institucional da República, coube a Israel 
Pinheiro superar, com rara habilidade, com rara felicida
de, aquele clima de divergência e de incom-preensão para 
assumir a tarefa que o nobre Senador Passos Pôrto des~ 
tacou tão bem aqui, de pacificar Minas Geiais, -o qUe-ele 
fez foi com extraordinária eficiência e habilidã:de, cons
truindo no plano poHtiCOCOm a niesma perfeiÇão cOm 
que construiu no plano material. FOi ele o principal res~ 
ponsável pela criação, pela organização e pela consoli
dação da ARENA, em Minas Gerais. E reg'istre-se sem~ 
pre o trabalho que ele soube fazer, como grande_colabo~ 
rador da obra política do Presidente CasteUo Branco, de 
tal forma que, ao fim do seu governo,- ele POde assistir ã 
pacificação do seu Estado e corresponder àquilo que eia 
das principais metas da sua vida: honrar a memória, 
honrar o passado, honrar as realizaçÕes de seu admirável 
pai, o notável estadista João Pinheiro, também ele um 
homem sempre preocupado em preservar e garantir as 
nobres tradições de equilíbrio, e de ponderação da gente 
mineira. Apenas este registro, eminente Senador Itamar 
Franco, como represen-tante de Minas, nesta Casa, agora 
eu desejo fazer ao apartear V. Ex' e ao cumprimentá-lo 
pelo seu pronunciamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION,O,L (Seçào II) 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu .não diria que seria 
apenas um aparte. Falou_ também a voz de Minas, a voz 
inteligente, a voz emocionada. E como V. Ex~. em parti
cularmente, como pi-efeito do Movimento DemocrátiCo 
Brasileiro, pude e posso, como disse, atestar que Israel 
Pinheiro sempre enxergou o bem~comum, não distin-

-- güindo neste aspecto o adversário do companheiro. Mui
to obrigado a V. Ex• 

Mas continuo, Srs. Senadores: 
__ _Diz Hilden_b_urgo Pereira Diníz, no seu livro que será 
lançado, hoje, na Assembléia Legislativa _de Minas Ge
rais: Naquele domingo, 31 de agosto de 1969, o Brasil 
poderia ter sido sacudido por um fato capaz de dividi-lo 
numa disputa de conseqUências imprevisíveiS: no logo 
tomou conhecimento da doença do. Presidente Costa e 
Silva, juntamente com o Secretário de Educação do Es
tado, José Maria Alkmin, seu antigo companheiro, o 
Governador Israel Pinheiro chegou à conclusão de que 
as prerrogativas de Pedro Aleixo corriam perigo e res_ol
veu chamá-lo para Minas Gerais, Alkmim, advogado da 
operação extemporânea foi quem se comunicOu- com seu 
sucessor na Vice-Presidência da República. Pedro Aleixo 
fora avisado, a tardiamente, sobre a gravidade do estado 
de saúde do Presidente e se preparava para voar no rumo 
do Rio de Janeiro, a fim de reunir-se com os Ministros 
militares. Alkmiin p6rcebeu a realidade - que o Vice
Presidente também pressentira- e sugeriu um pouso em 
Belo Horizonte. Pedro Aleixo afastou a possibilidade. O 

-- golpe eStaVa nítido. Se pretetidesse respeitai-a Consti
tuição, o Vice-Presidente não deveria ausentar-se de 
Brasília, mas permanecer lá parã o ato de posse; rião te
ria sido chamado para uma reunião, mas procurado em 
respeito à hierarquia. Toda a tarde foi de expectativa no 
núcleo do Governo mineiro. Pouco antes das 19 horas, 
passei pelo Palâcio da Liberdade, exatamente no mo
mento em que Israel Pinheiro, ladeado por José Maria 
Alkmim 

1
e pelo Prefeito Luiz Souza Lima, procurava iii~ 

formações sQ_bre o paradeiro de Pedro Aleixo. Havia cir
cunstantes em pé, entre os quais o SecretáriO de Segu· 
rança, Joaquim Ferreira Gonçalves, e o Comandante da 
Polícia Militar, Coronel Jos~ Ortiga. Vi no salão de jan
tar, contigua a varanda onde a cena se desenrolava, ofi
ciais do Alto Cotnaitdo da Força Pública. Alkmim 
comunícou~se c_om _o_criminalista Maurício Aleixo, pe
dindo informação, r-evelando seus temores e já agora 
afirmando que_o .Vice-Presidente deyeria vir para Minas. 
O Gõvefnador também falou com o Professor Maurício 
Aleixo que indicou o número do telefone de sua irmã 
Heloisa Aleixo Lustosa, no Rio de Janeiro. Quando José 
Maria"Aikmim completou a ligação, havia pouco tempo 
desde que Pedro Aleixo chegara d_o_enc_ontro_com os Mi
nistros militares no Quartel-General da Marinha onde 
fora informado de que as condições nacionais não per
mitiam sua posse. Na reunião confirmam que restabele
ceria a ordemjurfdica democrática. Sem maiores preocu
pações, mas calmos e seguros, Israel Pinheiro e José Ma
ria Alkmim_ transmitiram-lhe solidariedade, o primeiro 
afirm-ando, Sob censura de Joaquim Gonçalves, preocu
pado com a possibilidade de gravação, que dar~Ihe~ia 
possse se viesse para Minas. Em seguida, não satisfeitO, a 
Governador passou o telefone ao Coffi:indante da Polí
cia Militar, recometidando que transmitisse ao Vice
Presidente a posição da Força Pública mineira, o que foi 
feito diante de um Secretário de Segurança, v_isivelmente 
nervoso. Pedro Aleixo mostrou-se elegante. Tinha certe
za de que a ligação estava sendo censurada de modo que 
procurou eJ1cUrtar os diálogos, agradecendo e dispensan
do o apoio. Naquele instante seu impedimento já erã 
fato consumado e ele virtual prisioneiro. Maurício Alei
xo disse-me, recentemente, que seu pai, desde o inicio, 
não considerou a possibiUdade de reação porque sabia 
que correria sangue e ele não admitia o sacrifíCíc)" de um 
só vida na defesa dos seus direitos constitucionãiS: o
quadro tinha complicadores porque, apesar de não haver 
condições de defesa ostensiva prolongada contra a estru~ 
tura militar federal, muito mais bem equipada, dentro de 
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Minas Gerais o peso da balança, na hipót~:Se de confron
to interno, pendia corn folga para o lado da Força Públi
ca, expressivamente mais numerosa e constitufda apenas 
de profissionais. As condições orográficas do Estado re
tar_~ariam a acesso com a dioamitação de ~lgumas POn- -
tes estratégicas. Foi ·a q·ue me disseram alguns entendi
dos. Acrescentaram, também, que a FAB estaria inibida 
de ação retaHadora mais eficiente porque teria, então, de 
bombardear centros urbanos, hipótese n~ qual não acre
ditavam. Até porque exacerbaria a provável reação na
cional em favor do Vice~Presidente, que a expectativa ín
d!cava como o maior trunfo. Hoje se sabe por meio de 
versões documentadas, que ocorreram importantes criti
cas, nas guarnições cariocas do Exército e -da Marinha, 
ao encaminhamento do processo de escolha do Presiden
te MédicL Anteriormente, registrara-se outro episódio 
que, provavelmente, desgostara o novo Presidente da 
Rept1blica, então Ministro Chefe do_Serviço Nacional_ de 
Informações. Em fevereiro de 1969, o Governo Federal 
decidiu decretar o recesso de várias Assembléiãs Legisla
tivas. Dos Estad_QS com maior densidade politico
eleit_oral, apenas a mineira permaneceu aberta em virtu
de de ponderações de Israel Pinheiro a Costa e Silva. A 7 
daquele mês, o Ato Complementar n9 47 atingiu as As
sembléias ini São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, 
Pernambuc_o e Sergipe. O Presidente não compreendeu a 
atitude do Governador que passaria a legislar mediante 
decretos-leis e Iivrar-se-ia de campanha agressiva a que 
vinha sendo submetido por alguns deputados estaduais 
da ARENA, oriundos da antiga UDN. Costa e Silva, em 
pessoa, testemunhara um ataque insólito inserido em 
discurso com que fora saudada por um daqueles parla~ 
mentares, quando recebeu _o título de cidadão honorário 
de Minas Gerais. Lembrou o fato a Israel Pinheiro, mas 
o Governador não passou recibo na preocupação de 
cumprir seu dever que era a defesa da dignidade de Mi
nas Gerais. O Ge-neral Médici- disse-me o estadista mi
neiro -preparara um substancioso dossiê para instruir 
o ato_ que felizmente não se consumou. 

Este relato. do livro de Hindenburgo Pereira Diniz 
que, como eu disse, será lançado hoje na Assembléia Le~ 
gislativa de Minas Gerais. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
.nador. 

O Sr: Alfredo Campos- Nobre Senador Itamar Fran
co, observando o discurso de V. Ex• não poderia deixar 
de aqui trazer o meu teStemunho, como representante de 
Minas Geraís. Há muitos anos tenho a oportunidade de 
vir es_cutando o nome de João Pinheiro e de fsrael Pi
nheito; o primeíro pai' ter sido colega, na polítíca de dois 
ãv6s·meUS: DepUtãdo Edgardo da Cunha Pereira e o ou
tro Senador Souza Viana: Mils o que eu gostaria de rela~ 
tar aqui são fatos que ocorreram em minha êpoca de mb
cidade em Belo Horizont~: era Governador Israel Pi
nhel?o e-eu,"Presidente da Associação dos Funcionários 
da Previdência do Estado de Minas GeJ;"ais e Presidente 
da Federação Mineira de Servidores PúbliCos. Numa 
cariiP:inha salarial, numa campanha em que o funciona
lismo público de Minas Gerais vinha enfrentado há 
vários anos, tive a triste oportunidade de conhecer o Se
-cretàriõ- dC -Segurança do Governo Israel Pinheiro. Fu-i 

_ co~vocado a ir ao_ seu gabinete e lá, por não querer trair 
os _meu~ companheiros, por não querer trair a luta_que 
empreendia, recebi voz de prisão, no momento em que 
conversava com S. Ex~ o Secretário de Segurança Públi
ca de Minas Gerais. Quinze minutos após ter sido preso 
fui imediatamerite colocado em liberdade, por ordem do 
Governador Israel Pinheiro que àquela época não meco
nhecia. Tempos após, encontrando-me com S. Ex•, este 
me disse;, "Menino- era multo próprio do nosso Go
vernador - aquele dia fiquei sabendo que você havia 
dito impropérios sobre a minha pessoa, mas você tinha o 
direito, como representante da sua entidade, de lutar 
pelo aumento_ ele ve!lci_mentos que queria, e o meu Secre-
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tário jamais poderia coibir como quiS coibTr. Por isso 
mandei que ele o soltasse". O segundo depoime-nfO que 
quero trazer neste instinte, é a respeito do que ãccinteceu 
na Faculdade de Direito. Quando cursávamos o último 
ano, o Governador Israel Pinheiro foi convocado pelo 
corpo docente da Faculdade de Direito para receber uma 
homenagem como Diretor de Faculdade. Nós, alunos, à
quela época, estáVamos rebelados contra_ todo e qual
quer poder, porque o poder maior que sempre víamos à 
nossa frente era o poder da ditadura, era o poder da re
volução a nos espezinhar, a nos prender, a não deixar 
que reivindicássemos nossos direitos e sonhássemos com 
o futuro da Pátria. Pois bem; S. Ex•-entrõU-na:FacUJ.aaae 
de Direito e- õ Presideilte do Centro ACadêmicO-AfonsO 
Penna fez um discurso violentíssimo -coriira S. Ex~. o Go
vernador Israel Pinheiro. Nesse instante, a Polícia Mili
tar iniciou a invasão da facuJdade. O Governador Israel 
Pinheiro, como era do seu modo de ag"ir, do seu modo de 
ser, impediu a·TnvaSãO -dizendo que primeiramente nãO 
poderia permitir a-Quilo, porque era um próprio federal 
e, em segundo lugar,_ nã9 _ rria permitfi'" porque Os estu
dantes ao vaiá-lo nãO estavam atirigindo o Governador 
de Mínas GeraiS. S. EX• sabia a quem õS estudantes es_ta~
vam vaiando. Por isso, neste instante, nobre Senador Ita
mar Franco, quero un-ir miftha voz a de S. Ex• e a de 
todo o Senado Federal no meu aplauso a essa iniciativa 
de dar ao ex-Governãdor do meu EStã:do, -br3.el Pinhei-
ro, o que S. Ex• de há muito meiecía Que é, ii.ãO -resta dú
vida, o nossa __ muito obrigado por tudo que S. Ex• fez 
pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil. 

o SR. ITAMAR-FR-ANco·- Es-perava a intervenção 
de V. Ex~ A voz do SenadOf Alfredo Campos nã"o pode
ria se calar no momento eri:t que se reverencia a mem6ria 
de Israel Pinheiro. Acolho o parte de V. Ex• e seu depoi
mento fica para os AnaiS e para a História. 

O Sr. Nelson CiuQelro - Permite V. Ex-. um aparte'? 

O SR. ITA.MAR FRANCO- Com m_uito praZer. 
O-Sr. Nelson Carneiro- Queria que V. Ex•, n-este mo-

mento, traduzisse também o pensamento do Partido 
Trabalhista Brasileiro, na homenagem que presta a Is· 
rael Pinheiro, Dos que aqui estão presentes, poucos con· 
viveram com ele os dias distantes da Câmara dos DepU· 
tados, no Rio de Janeiro, mas todos estão prontos para 
cultuar sua memória- e recordar a sua atuação, seja ria -
antiga Comissão de Finanças e de Orçamento da Câma
ra dos Deputados, seja como construtor de Brasília, seja_ 
como o último Governador eleito pelo Estado de Mínas 
Gerais, em 1965, seja pelo homem púOiico, se] a pelo Con
tinu-ado-r da obra e do_nome ilustre do seu pai, sejipelo 
exemplar pai de família, seja pelo amigo desvelado e de
dicado, seja pOr tOdas aqllelas virtudes e qualidades que 
o ftzeram permarienle i:la lembrança e-na admiração doS
que o conheceram, que certamente perdurará através da· 
queles que terem a sua história e que tiverem conheci
mento de sua vida. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Nelson Car
neiro, eu ê que agradeço. Ninguém melhor do que V. Ex• 
para recordar Israel Pinh"eiro, e ê uma honra sobremodo 
poder falar também não só em nome do meu Partido, 
como do Partid_o de V. Ex~. o Partido Trabalhista Brasi
leiro, este Partido que ajudou a elevar Israel Pinheiro ao 
GOverno de Minas-Gerais. Muito obrigado a V. Ex• 
Honra-me mais uma vez, ser aparteado por uma figura 
como V. Ex• -

O Sr. Mauro Borges- Nobre Senador Itamar Fran
co, V. Ex• me permite um apãrte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
ouço V. Ex• 

O sr. Mauro Borges- QuerO dar a·qui à meu testemu~-
nho como membro do Conselho Fiscal da NOVACAP, 
que fui, da iffipoúância da atuação administrativa, da iri-
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tegridade e da energia de Israel Pinheiro como Presiden
te da NOV~CAP. Energia indOmável, que foi o fato r de
cisivo na construção rápida que Brasília tev_e, sem a qual, 
talvez, não pudesse ter sido feita. Isso me faz lembrar um 
episódio, quando José foi nomeado Reí de Espanha pelo 
seu irmão; Imperador Napoleão, em que a Espanha foi 
engolfada num movimento de resistência, de guerrilhas 
-e aí que apareceu a Palavra guerrilha- que desgasta
vam profundamente o exército francês, com perdas 
diárias de soldados. Napoleão chamou a atenção do seu 
irmão pela incapacidade de reprimir a rebelião e ele res
pondeu ao Imperador~. "Mas eu dou orderrs to_dos os 
dias!" E Napoleão respondeu-lhe: -;-:"Não ê suf)ciente 
dar ordens: é necessário se fazer obedecer". Essa era a 
qualidade fundamental de Israel, ele -se fazia obedecer, ti
nha uma energia indomável e por isso pôde implementar 
a decisão política e a-dministrativà qu-e mUdou o destino 
do Brasil, feita por Juscelino Kubits~;_hek quando decidiu 
mudar a capital para Brasília. Era o q_ue queria dizer a V. 
Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Mauro Bor
ges, o testemunho de V. Ex•, neste momento, é valiosíssi
mo. Creia o ilustre representante de Goiás que foi uma 
alegria muito grande receber o seu aparte no meu pro
nunciamento em homenagem a Israel Pinheiro. Muito 
obrigado, Senado-r Mauro Borges. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, não conheci 
pessoalmente Israel Pinheiro mas estudei no sul de Mi
nas Gerais, onde um homem chamado Teodomiro San· 
tiago, nos idos de 1913, fundou a escola de engenharia 

·mais importante que este Paísjâ teve, porque numa espe· 
cialídade que o Brasil precisava. Depois, visitã.rido Bifci 
Horizonte, há pouco tempo, conheci uma obra de Israel 
Pinheiro, talvez desconhecida da maioria dos brasileiros, 
o Centro TécnicO - CETEC, fUndado no seu Governo. 
São 300 hectares de terras, e milhares de outros hectares, 
ao que fui informado, espalhados em todo território de 
Minas Gerais, que pertencem a esse centro de pesquisas, 
num País _que não tem tradição pesquisar, e que precisa 
pesquisar para sobreviver, para nà·o paiar royalties da
quilo que necessita para o seu desenvolvimento. Acho 
que é de se dar, neste instante, a Israel Pinheiro; o galar
dão de como Governador, porque, ao mesmo tempo ten
do que cuidar de Brasilia, nãO esqueceu de no seu gover
nO" iinplantar um dos mais impo"rtãiües institutoS de pes
quisas deste Pafs, o CETEC, que agora conheço o que ele 
representa para o desenvolvimento tecnológico do Bra· 
sil. Era o registro que eu gostaria de fazer, em se falando 
de Israel Pinheiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vale o registro de V. 
Ex•, Senador Alberto Silva, sobre Israel Pinheiro que, 
como V. Ex•, era engenheiro. Agradeço a interVenção do 
ilustre Senador. 

Recolho agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alguns 
depoimentos dos que mais de perto conviveram com a fi
gura humana de Israel Pinheiro. 

Era um ser arredio. Cultivava, entretanto, profundas 
amizades fora do terreno da poHtica - o unívefso onde 
encontrava a primavera da sua alma. 

Um eterno preocupado com soluções para as carên
cias que afligiãin sua geráÇã-o e continuam agredindo a 
nossa. 

Entendia cj_ue o individuo compronleiido COm a -:vida 
pública devia orientar seus interesses privados, tanto 
quanto possível, no rumo da contribuição contra os de-

- St:!fios _que inibem a prosPerídade scicíal. -
No lar, criatura extremamente amorosa com a esposa, 

cOfdial e bondOsO- com oS filhos. -
Vocação espontâriea do estadista, servia seu pais-e à 

sua terra natal sobre todas as conveniências. 
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EstóicO, suportando, sem explicações inúteis, injus
~iças que as aparências induziam num momento difícil 
da vida nadonal. Forte, enfrentando, sem jaCtâncias ino
portunas, desafiOs maiores contra- o patrimônío político 
mineiro. 

Em 6 de julho de 1973, morre o grande tider, agarrado 
à lição de seu pai: 

"Somos operários efêmcros a serviço permanente da 
Pátria." 

Há finalmente um voto a formular neste ríquiem que 
o:ra se faz em memória deste moderno bandeirante: é que 
os homens de sua estirpe e de sua formação continuem a 
formar a melhor reserva da nossa vida pública, particu
larmente nesta hora de tanta frustração e desencontros. 

O Sr. Jorge Kalume- V-, Ex• me permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO --Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume - O Senado Federal, sempre 
sensível àqueles que ajudaram a construir esta Pátria, 
tanto no passado longínqüo como num passado recente, 
não poderia deixar de homenagear a memór:iã -de Israel 
Pinheiro. Sinto-me feliz em estar Ussistindo esta sessão 
especial em ·sua homenagem. Há poucos dias, apresenta
mos um projeto criando a Fundação Israel Pinheiro. t 
minha grande homenagem, e por que não dizer, homena
gem do Senado Federal e do Brasil, a quem se dedicou à 
sua Pátria e muito especialinenle na construção de 
Brasília. Há quem diga que se Juscelino _Kubit?check, 
com a sua visão de estadista, ·não tivesse à frente dos tra
balhos um homem do porte másculo, sêrio, probo, hon· 
rado, talvez Brasilia não tivesse ficado concluída dentro 
do prazo desejado. Esse projeto de nossa autoria, nobre 
Senador Itamar Franco, nasceu de uma conversa que 
tive com o Deputado Homero Santos e o Jornalista Edil
soo Cid Varela, Diretor do Correio Brazillense. Depois 
que levei ao seu conhecimento e do nosso colega, hoje 
Ministro MurHo Badaró, eu me senti mais motivado e 
mais entusiasmado, daí por que fiz questão de, nesta 
oportunidade, fazer esse registro, até como homenagem 
a V. Ex~s, _co-estaduanos do grande Israet Pinheiro. 
Cumpre-me, pois, cumprimentar V. Ex• por essa belíssi
ma oração, como também o nobre Senador Passos Pôr
to, que teve palavras tão belas e sensíveis como V. Ex• es
tá tendo _q.este momento. Era o aparte que desejava fazer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Jorge 
Ka1ume, no inícíõ da ffiinha fala referi-me a V. Ex~Sobre 
esSe seu projeto da Fundação Isfael Pinheiro. EstoU con
vencido e absolutamente certo de que o Senado da Re
pública vai aprovar rapidamente o projeto de V. Ex•, 
porque-ele não só honra a Câmara Alta, mas faz juStiça à 
memórfa do grande es-tadista 'cjUe- foi Israel Pinheiro. 
Muito obrigado pela intervenção de V, Ex•. 

Termino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, familiares de 
Israel PinheirQ: 

Israel Pinheiro não mergulhou na abstração dos dias. 
Não marcou o tempo, não pediu prazos. Lutou sempre 
pela sadia competição cívica, pois os chamado:;;_, "movi
mentos cívicos" não podem ser fixados pe!Q "compasso 
dos minutos", e sim pelo passo firme e honrado da cami
nhada. 

No cidadão Israel Pinheiro havia uma luz iridescente, 
esta luz que balizou sua trajetória, 

Como o pensador, Israel Pinheiro, longe demais, voou 
para o futuro. 

Era o que tinh<J a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr qaHa)- Srs. Senado
res:S:rs. Deputados, Sr. Senador e Ministro Murilo Ba
daró, Sr. Ministro Geraldo S!arling Soares, Srs. familia
res do nosso homenageado: 

O Senado Federal acaba de dar cumprimento ao que 
deliberou na sessão de 3 do corrente, quando aprovou o 
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Requerimento n'~ 185/84, subscrito pelos Senadores Ita
mar Franco, Passos Pôrto, Aloysio Chaves, Gastão 
Müller, Alexandre Costa e Jorge Kalume. 

A Mesa do Senado associa-se às justas homenagens 
que o plenário desta Casa acaba de prestar, pela voz dos 
ilustres Senador_es que usaram da palavra, e pela unani
midade dos sentimentos de reverência com que os ouvi
mos, a memória do grande filho de Minas: Q_engenheiro, 
o político e o administrador Dr. Israel Pinheiro, um per
sonagem que-poderia até dispensar o bi6gra:ro, pois as 
obras grandiosas- de sua vida pública, referidas pelos 
ilustres oradores, estão aí p:fri glorificar o seu noinc:-, 
enaltecer sua vida e exemplificar às geiações futuras do 
poder realizador, do entusiasmo, do dinamismo, da pro
bidade e do amor à causa pública. 

Herdou de seu pai, João Pinheiro, a sensibilidade e o 
fascínio da poHtica, e·cedo foi tocado pela paixão de bem 
servir ao seu estado e ao seu País. --

Dele disse Carlo_s_Castelo Branco: "Em_sua vida ele foi 
sempre um trabalhador incansável, imaginoso, ávido_ de. 
ação, iril.paciente, envolvido-numa ãtmosf~_ra_de tumulto 
que espalhava pâníCo entre os que, a seu lado, não lhe 
acompanhavam o ritmo vertiginoso". 

A crítica e as calúnias não lhe arrefeckuil Q âniino; -
convicto __ que era., no seíõ- da famflia, dos amigos e no â
mago de sua c·onsciência, da honradez e integridadecdo 
seu caráter. A exemplo do pai, a Vid<i pública não lhe-fez 
fortuna materiaL 

O espfrilo de Brasília e o de M_ínas estão imPregnados 
do seu exemplo e do seu nome. 

A Nação inteira, entre aturdida e admirada, assistiu 
ao desenrolar da epopéia de construção da n_ova capital: 
o idealismo de Juscelino; a criatividade e inovação de 
Lúcio Costa e Niemeyer, o empenho desbravador_ de 
Bernardo Sayão, e o entusiasmo ~ o comãrido de Is_l'a(Ü 
Pinheiro, que contagiava e movia Os batalhões de ope
rários de parfiCipãVãiri da grande obra, sensibilizavam o 
País. 

Sem a ousadia de Juscelino não seda construída_, mas 
sem a tenacidade e a dedicação __ de Israel não seria inau
gurada como prometida à 21 de abril de 1960~ Os que fo
ram contra a construção de Brasília estão esquecidos. A 
obra está aí para desafiar os sêculos, em seu rumo alta
neiro para o futuro, e dela o nome de Israel, Juscelino e 
outros não podem separar-se. 

Israel Pinheiro deixou o Palácio da Libcrdad_e_como 
deixou a NOVACAP e_a _Pre(eitura de _Brasília: íntegro 
como sempre, cercado do respeito de amigos e adver~ 
sã rios. 

Digo aos seus descendentel): e à_suaquerida espos-a D. 
Coracy, orgujhcm-se dele, pois merece, com justiça, a 
gratidão e o reconhecimento de todos_ os brasUe_iros. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Estã_sJ>Spen· 
sa a sessão. 

(Suspensa às JS horas e .55 minutos, a sessao é áúl~ 
berta às 16 horas e 5 minutos.) 

O SR •. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã rea
berta a sess_ão_. 

O Sr. J9·Secretârio vãi prõceder à leitura do Expedien
te. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N• 497, DE 1984 

Da Comissão de Reciaçlo 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
19, de 1982 (n' 137/82, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação lirial do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 19, de 1982 (n9 137/82, na Câma-

ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co
produção Cinematográfica entre o Gõverno da Repúbli
ca Federativa_do Brasil e o Governo da República Portu· 
guesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro _de 1981. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 1_984. --:- J.oão 
Lobo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Alberto Sil~ 
va.- - -- . - - - --

ANEXO AO PARECER N• 497, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 19, de-1982 (n9 137/82, na Câmara dos Deputa
dos). 

Faço saber_ que o Congresso Nacional ?Provou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e 
eu , Presidente do Senado Federal, pro
f!:lulg9 o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , de 1984 

Aprova o texto do Acord~ de Co--produção--One
matográfiCa: entre o GOverno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, fir
mado em Lisboa, a 3 de f~vereiro de 198!. -

-- O Cõngressó Nacional decreta: 

ArL J9 E aprovado o texto de Acordo de Co
produÇão Cinematográfica entre ó Governo da Repúbli
ca Federativa do B_rasil e o Governo da República Portu
guesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereíro de 1981. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N• 498, DE -1984 

Da Comissão de redação 

Redação do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado q9 108, de 1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o se

gundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 
108, de 1983, que dispõe sobre o parcelamento do Im
posto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 

Sala das ComiSsões, 18 de setembro de 1984. -João 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator - Passos 
Põrto. - --

ANEXO AO PARECER N• 498, de 1984 

- R.edação do vencido pala ô segundo turno regimeõ~ 
tal do Projeto de Lei do Sen&do D9 108, de I983. Dis
põe sobre o parcelamento do Imposto sobre aProprie
dade Territorial Rural - ITR. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. J9 O Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural- ITR de montante igual ou superior a 1 (um) va
lor _de referência; poderá ser pago em até 5 (cinco) p-res
tações mensais iguais, eri.tre agosto e dezembro de caP.a 
exercício. 

Art. _29 _..;,plica-se o disposto nesta Lei aoslançamen-. 
tos correspondentes ao exercício de 1984, mesmo quejã 
tenham sido expedidos os respectivos avisoS~ 

Parãgrafo único. O estabelecimento bancário incum
bido do recebimento providenciará o parcelamento, na 
forma do disposto no artigo {9, sem qualquer ônus adi
cional para o contribuinte que jã tenha recebido o seu 
aviso. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigOr ria -õãfã-de sua pU"bl1-
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE'(Lomanto Júnior)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

Quarta-feira 19 3255 

Sobre a mesa, p-rojetas de leis que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI lJO SENADO N• 182, DE 1984 

Estabelece critério para os reajustes semestrais au
tomáticos dos valores de benefícios de prestação con

- iinuada di PrevidêDcla Social. 

~O Cohgresso Nacional decret~: 

Art. J9 Os valores de benefícios de prestação conti
nuada da Previdência Social serão reajustados, automa
ticamente, nos meses em que houver reajuste do salário 
mínimo, com base em cem por cento (100%) da variação 
do Indice Nacional de Preços a-o Consumidor (INPC). 

-Art. 2~ Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 
_ .Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente O· Decreto-lei n9 2.113, de 18 de abril de 
1984. 

Justificação 

Com o evidente objetivo de benefiCiar os aPosentadOs- -
e pensionistas da Previdência Social, que vinham tendo 
seus_ valores de benefícios limitados pela arrecadação da 
instituição ·previdenciãria na forma do disposto no 
Decreto-lei n' 2.08_7, de 22 de dezembro de 1983, cuidou 
o·-oovernd-pOr irispiração direta do Sr. Ministro da Pre
vidência e Assistência Social de, em 18 de--abril dO 1984~ 
editar o Decreto-lei n9 2.113, estabelecendo, em seu art. 
}9, que: 

.. Fica revogado o art. 29 do Decreto-lei n9 2.087, 
de 22 de dezembro de 1983, restabelecidas as dispo
sições legais anteriormente vigentes sobre a mat&ia.(
grifo nosso)." 

Contudo, houve evidente cochilo técnico-legislativo de 
parte das autoridades do Governo que se empenharam 
na feitura do Decreto-lei n9 2.113 e o restabelecimento de 
disposições legais anteriores sobre a matéria na verdade 
não ocorre, pelo simples fato de que essas disposições 
anteriores estavam revogadas pelo Decreto-lei n9 2.087, 
de 22 de dezembro de 1983 e pelo art. 44 do Decreto-lei 
n9 2.064, de 19 de outubro de 1983 (este, embora rejeita
do pelo Congresso, vigorou por algum tempo até ocorrj;rr 
a rejeição, produzindo efeitos), 
_ E: curiid em Diieito que a lei revogada - no caso as 

disposições anteriores sobre a matéria dos reajustes de 
_benefícios de prestação continuada - não_-se restaura 
por ter a lei revogadora perdido_a vigência - c-onforme 
art. 29, § 39, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasi
leiro (Decreto-lei n9 4.657, de 4-9-42). 

Por isto, impõe-se a aprovação deste projeto de lei 
que, este sim, restabefece expressamente os critérios para 
o reajuste --dos benefícioS- previdenciários de prestação 
continuada. 

Sala das Sessões, f8 de setembro de 1984. -:N~lson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 2.087, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

!983 

Dlsp~e Sobre recolhimento de Contribuições previ--
denciâri~s, e dá outras providências. 

. O Presid.eÁte da República, usando das atribuições 
que lhe confere O artigo 55, item II, da Constituição, de
creta: 

Art. !9 A empresa deve recolher as contribuições 
descontadas da rem_uneração dos empregados, dos tra
balhadores avulsos e dos trabalhadores temporários, até 
o J{)g (décimo) dia útil do mês seguinte àquele a que elas 
se ·referirem. 
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§ I~> Deverão ser recolhidas no mesmo prazo as con
tribuições para custeiO das prestações por acidente do 
trabalho. 

§ 2~> São mantidas inalteradas as disposições relati~ 
vas ao recolhimento das demais iniportâncias arrecada
das pela Previdência Socíal. 

§ 3~> A íiiõbservância_ do disposto neste artigo sujei
tará o respónsiVel, além da correção monetária, às 
sanções previstas nos artigos 82 e 86 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto_ de 1960. - --

Art. 21' Os _benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social serão reajustados quando for_alt~rado 
o salário mínimo, de acordo com a evolução da folha de 
salários de c-ontribuição d.os segurados ativos, não po~ 
dendo o reajustamento ser inferior, proporcionalmente, 
ao incrementei Verificado. 

Parágrafo úriicO: --o Ministro da Previdência e-Assis~ 
tência Social expedirá as instruções necessárias ãa cum
primento do disposto neste artigo. 

Art. _39__ Este decreto-lei entrará em vigOr na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de dezembro de 1983; 162~' da Independên
cia e 951' da República. 

DECRETO-LEI N9 2.113, DE 18 DE ABRIL DE 1984 

Revoga o artigo 2Y do Decreto·lei nl' 2.087, de 22 
de dezembro de 1983, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições 
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, de
creta: 

Art. 111 Fica revogado o artigo 211 do DeC:reto-lei nc;o 
2.087, de 22 de dezembro de 1983, restabelecidas as dis
posições legais anteriormente vigCntes sobre a matêria. 

Art. 2'? Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicaçãoL--JOÃO FIGUEIREDO- Presidente 
da República ~Jarbas Pass~rinho. 

(Às ComissõeS de Constituição e JuStiÇa, di Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1984 

Dá ao empregado doméstico a proteção da legis
lação de acidentes do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O§ 2'? do a_rtigo J'i' da ~ei n'? 6.367, de 19 de 

outubro de 1976, passa a vigorar com exclusão das_ se
guintes palavras "e ao empregado doméstico" L 

Art. 2-9 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. _3<:> Revogam-se as disposições em contrário, 

Justificação 

O seguro contra acidentes do trabalho que, inicial~_ 

mente, amparava os trabalhadores urhanos, p-rotege,
desde o advento da Lei n9 6.195, de 19 de dezembro de 
1974, também os trabalhadores rurais. 

Desse modo, o único grupo profissional não abrangi
do pela legislação acidentária, õ que constitui eVidente 
discrimfnação, é o dos empregados domésticos, como se 
vê dos seguintes dispositivos da Lei n~' 6.367,_de 19 de ou
tubro de 1976: 

"Art. I'? O seguro obrigatório contra acidentes 
do trabalho dos empregados segprados do regime 
de Previdéncja Social da Lei n9 3.807, de 26 de agos~ 
to de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) c le
gislação posterior, é realizado pelo Instituto Nacio
nal de PreVidência Social. 

§ 19 ConsideramRse também empregados, para 
finS desta lei, o trabalhador temporário, o trabulha· 
dor avulso, assim entendido o que presta serviços a 
diversas empresas, pertencendo ou hãó ~Csirfdicato, 
inclusive o estivador, o co-nferente e assemelhados, 
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bem como o presidiário que exerce Trabalh_Q remu
nerado. 

§ 2'? Esta lei nãq sç <].plica ao titular de firma_ in
dividual, ao diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, 
sócio_Rcotista e sócio de indústria de qualquer em
presa, que não tenha a condiÇão de empregado, nem 
ao trabalhador autónomo e ao empregado domésti
co." 

A exclusão do empregado doméstico da proteção aci
dcntária nãO se justifica de modo algum. 

Vale rec-ordar que durante a tramitação do projeto que 
deu origem à Lei n~' 5.g59, de li de dezembro _de_ 1972 
que considerou os empregados domésticos segurados 
obrigatórios do INPS o então Senador FranCo Montoro 
formulou emenda que lhes concedia a proteç~o da legis
lação acidentá ria, emenda _que -mereceu parecer favorá
vel da Comissão de Legislação Social. A maioria, entre-
tanto, rejeitou·a tendo em vista orientação, na época, de 
seu Líder que declarou cOnsiderá-la, "natural e justa" 
mas que acarretaria o retardamento da proposição em 
apreciação no Senado, acentuando que a legislação rela
tiva aos empregados domésticoS poderia "ser alterada 
oportunamente". 

Ora, decorridos mais de dez anos da promulgação da 
Lei n~ 5.859, de li de dezembro de 1972, que deu aoS em
pregados domésticos a condição de beneficiários da pre
vidência social, nada justifica que não passem também a 
ser protegidos no caso de acidente do trabalho. 

Cabe, finalmente, lembrar que o seguro de acidentes é 
custeado pelas atuais contribuições previdenciáriãs 
acrescidas de adicional a cargo excl,usivo do empregador, 
não se t-~p!icando, conseqüentemente, ao presente projeto 
a regra do parágrafo único do artigo 165 do texto consti
tucional, segundo a qut-~1 "nenhuma prestação de serviço 
de assistência ou de b~nefício compreendidos na previ
dência social será criada, majorada ou estendida, sem a 
correspondente fonte de custeio total", 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1984.- Fernando 
Henrique Cardoso 

(As Comissões de Constituição e Justlça e deLe
gis!afllio Soda!.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 184, DE 1984 

Altera dispositivos da Lei nl' 5.682, de 21 de julho 
de 1971, modificados pelas Leis n'i's 5._697, de 27 de 
agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972,6.444, 
de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de 20 de dezembro 
de 1.979, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> Passam a ter a seguinte redação os artigos 
10, 22, 46, 58, 98_e 123 da Lei nO? 5.682, de 21 de julho de 
1971, com suas alterações posteriores: 

"Art. 10. Nas Capitt-~is dos Estados e no Distri
to Federa_! deverão ser pela forma _designadas CO
missões para as unidades t-~dministrativas ou Zonas 
Eleitorais existentes na respectiva área territorial.'' 

"Art. 22. -

I-········································· 
11- co .••...•. ·············'················· 

III-············"···············'·'······· 
IY- ....................................... . 

§ J9 Distrito Federal e em Município com mais 
de I (um) milhão de habitantes, cada unidade admi
nistrativa ou Zona Eleitoral será equiparada a Mu
nicípio, para efeito de organização partidáríã.." 

"Art. 46. ························~"··~~·-
1- ....... ,,,.,.-.... ,, ...... , .......... · ... . 
II- Os Delcgudos dos Estados, Distrito Federal 

e Territórios Federais. 
III- ........................ c•· ..•• ··~· 

Setembro de 1984 

"ArL.58. 
§ JO? No Distrito Federal e nos Territórios Fe~ 

derais, a inexistência do Líder de Bancada será su
prfda por mafs um vogal na Comissão Executiva. 

§ 89 Aplicam-s_e ao Distrito Federal, no que 
couber, _os dispositivos contidos nos§§ {O? e 7'? deste 
artigo." 

"Art. 98 .............. -......... . 
Purágrafo único. O Dirctório Regional do Dis

trito Federal será contemplado com a menor quota 
destinada à Seção Regional de Estado." 

·~Art. 123. São válidas, para todo~ os efeitos le-
gais, as filiações partidárias feitas em fichas, desde 
que estas sejam encaminhad<ls, no prazo de_30 dias, 
aos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, para o 
"visto" e arquivamento de uma das vias pelo Juiz 
Eleitoral." 

Art. 2<? Aplíca-m-se ao Distrito Federal, no que cou
ber, as disposições dos artigos 6'?, 7~> ,10 e parágrafO úni
co, 38, 39 e §§ 3'?, 55 da Lei n9 5.ú82, de 21 de julho de 
1_971, com a redação que lhe _deu a lei n9 6.767, de 20 de 
dez em br9 Qe 1979. 

Ar L. 39 Est<l Lei entra em vi_gor na data de sua publi~ 
caGUo. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Prl:!tende o presente projeto do;;: lei reSlaurar a dispo· 
sição primitiva contida n__o parágrafo JO?, do artigo 22, da 
Lei Orgânica dos Partidos, e :1lterada, com a supressão 
das cxpr<."SSÕes "no Distrito Federal", pela Lei n'? 5.682, 
de 11 de julho de 1981, retificando, no que for cabível, a 
legislação posterior -pertinente. 

O argumento de que os eleitores locais não têm acesso 
às Urnas, em face da legislação vigente não Justifica, a 
inexistência dos diretórios partidários no Distrito Fede-
ral. Nàu é função única de um dirctório partidário filiar 
e preparar e lei tore!> para os pleitos: cabe-lhe, outrossim, 
a pregaçãO ideológica C do seu programa, sem o que, fa
talmente, a pregação política desvia-Se perigoSamente 
para outros foros de debate à margem da legislação, às 
veze!> criando indesejáveis situações de fUto, num-parali
lismo que enfraquece as instituições democráfíCõ
reprcsentativas. 

Crescem, assim, as frustrações da população da Capi
tal da RepúbtiC3, as quais acabam por encontrar justo 
eco na multiplicação das associações comunitárias, na 
criação de comitês políticos e na transformação d_e cor~ 
porações profissi"onãis nos únicos foros dos anseios e rei
vindicaÇões populaies. 

Com a chamada abertura política avultaram significa
tivamente no Distrito Federal a imprensa especializada e 
a própria atividade dos partidos, ainda que sem dire
tórios formais. Tudo isto, além do inegável crescimento 
populacional, econômico _e cultural da Capital da Re
_pública, reflete ~ aspiwção maior da população "can
danga" de participar da vida política, a nh_lellocãl e na
cional. OS-próprios candidatos presidenciais aqui vêm de 
estabelecer seus comandos de campanha, numa prova 
inequívoca da crescente importância política de Brasília. 

A opinião pública local tem se manifestado pela res
taur~ção da representação política ~o DisÚito Federal 
em_ moldes análogos aos da ConstitUição de 1946. Como 
renexo deste pensamento~ o próprio govc_rno federal, por_ 
suãs lideranças, já se moStra senSÍvel ao pleito. 

Em 1978 c !982 permitiuRse aos eLeitores domicilili.dos 
em Brasília, mas ainda inscritos nos Estadus de origem, 
votar em seções_especiais organizadas no Distrito Fede
ral. Hoje, temos cerca de 300 mil_dcsscs títulos - um 
eleitorado privilegiado ao lado de_ um outro, representa
do por cerca de 500 mil eleitores totalmente discrimina
dos. Ademais, todos os partidos político~ têm dirctórios 
regionais oficiosos em funcionamento no Distrito Fede
ral, com atividade intensa e em carãter permanente. 
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Seria nocivo à normalidade.democrãtíca se aoS parti
dos políticos fosse co_ncedido um prazo demais exíguo 
para se legalizarem no DistritO Federal, em face de uma 
eventual eleição dos representantes locais, seria atê mes
mo perigoso, diante de duas possibilidades sempre pre-
sentes em política; a eclosão da demagogia e o peso do 
poder econômico. 

A prática tem ensinado que a melhor atividade políti
ca, seja a de propaganda doutrinária, seja a administrati
va, é a que dispõe do fato r tempo para a sua indiSpensá
vel sedimentação no espírito do filiado e do eleitor, nos 
termos de uma organização paftidária desenvolvida ele
galmente reconhecida. 

Sala das Sessões, IS de setembro de 1984. -:-Mauro 
Borges. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE !.97) 

(com alterações posteriores) 

Art. 10. Nas capitais dos Estados deverão s_er pela 
mesma forma designadas comis_sões para as unidades ad
ministratívas ou zOnaS eleitoraiS _e_xistenteS na respectiVa -
área territorial. 

Art. 22. SãO órgãos dos partidos políticos: 
I- de deliberação: as convenções municipais, fegio

nais e nacionais; 
11- de direção e de ação: os diretórios distríúiiS,-mu--

nicipais, regionais e nacionais; 
III- de ação parlamentar: _as bancadas; e 
IV- de cooperação: os conselhos de ética partidária, 

os c-onselhos fiscais e conS_ultivos, oS departamentos tra
balhistas, estudantis, feminirios e OutrOS com-a mesma fi
nalidade. 

§ 111 Em Estado ou Território _não subdividido em 
Municfpios e em Municípios com mais de l (um) milhão 
de habitantes, cada unidade administratiVa ou zona elei
toral será equiparada a MunicíPio, para efeito de organi-
zaçào partidãriã~ 

§ 29 Os diretórlós distritais serão organizados pelOS 
diretórlos municipais e õão estarão s-ujeitos- a_ registro na 
justiça eleitoral. 

Art. 46. Constituem_ ª-_convenÇão nacional: 
I- os membros do din!tório naciáriãl; 
II -os delegados dos Estados e TerritóriOs; 
III -os representantes do partido rio CongreSso l'~fa

donal. 

Art. 58 O presidente da convenção convocará os~ di~ 
retórios eleitos e empossados para, em local, dia e hora 
que fixará, escolherem, dentro em 5 (cinco) diãs, as res~ 
pectivas comissões executivas-que terãO a seguinte com~ 
posição: 

I -comissão executiva municiPal: um presidente, um 
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e o líder da 
bancada na Câmara Municipal; 

II -comissão executiVa iegíonal: um presidente, um 
primeiro e segundo vire. presidentes, um secretário~geral, 
um secretário; um tesotireírci, o Hder da bancada na As~ 
sembléia Legislativa c dois vogais; 

III- comissão nacional: um presidente, um primeiro; 
um segundo e um_ terceiro viCe--presídentes, um 
secn:tltrio-geral, um primeii"o e um segundo tesoureiros, 
os líderes d~ bancadas_ na Câinara dos Deputados e no 
Sen<.~do Federal, e quatro vogais. 

§ I~> Nos TerritóriOs Federais, a inexistência do Uder 
de bancada será suprida por mais um vogal na comissão 
eXCClltiva_, 

Art. 98. Da quota recebida, os dirc_tórios nacionais 
redistribuirão, dentro de 30 (trinta) dias, 80% (oitenta 
por cento) no minimo, às suas scções regionais, em pro
porção ao número de representantes de que estas dispu~ 

serem nas Assembléias Legislativas, observado o dispas~ 
to no parágrafo único do arrigo anterior. 

Art. 123. São válidas, para todos os efeitOs legais, as 
liliações partidárias feitas, em liVi"oS ou fichas, até o de
curso- do prazo previsto no§ 211 deste artigo. 

(Às Comissões- de Constlfuição e-Justiça e do Dis
trito Federal.) 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Os proje-
Iõs lidos serão publicados e remetidos ãs comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
-!"'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 207, DE I984 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, rf;,!quei
ro que tenham tramitação conjunta os seguintes proje--

-tos: 
Pr9jcto de Lei da Câmara n'i' 044, ele 1983; 
Projeto de Lei do Senado n'i' 149, de 1979; e -
Projeto de Lei do Senado n9 036, de 1983. 
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1984.- Jutãhy 

Magalhães, Presidente da Comissão de L~islação Social 

- -- O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -0 requeri
mento que vem de ser lido será publicado e -posterior
mente incluído em Ordem_ do Dia nos termos rçgimen~ 
tais. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo__ Sr. )9-
Secretário. 

É lido o seguinte 

Brasília, 18 de setembro de 1984 
Ofício no;o 344/84 

Senhor Presidente: 
Nos_ termos regimerltais, tenho a-honra -de indicar a V. 

Ex• o nome do Senhor Deputado Oswaldo Melo para in~ 
tegrar, em substituição_ao Senhor Deputado José Lou
renço, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sohre o Projeto de Lei n9 8, de I 984 (CN), que: "autoriza 
o Poder Executivo a abrir à Presidência da República, 
em favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito es~ 
pecial de CrS 112.000.000,00 (cento e doze milhões de: 
cruzeiros) para o fim que especifica". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V, Ex~ pro~ 
testas de estima e consideração. - Nelson Marchezan, 
Líder do PDS. 

O SR. PlfESIDENTE (Lo manto. Júnior)- Serã feita 
a substituição solicitada. 

-Sobre a mesa. comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'i'
Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 18 de setembro, de 1984 
Senhor Presidente: 
_Tenho a honra de comunLcar a"yo_s_sa. Ex..celêQc_ig_, de 

acordo com o o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 22-9 a 10~10-84, para breve viagem ao es~ 
tmngeiro, em c-arJ.ter parttcular. 

Att!nciosas saudações. - Itamar FranCo 

O SR. PRESIDENTE (Lo_manto Júnior} -A ~-omu
nicaçào lida vai à publicação. 

COMPARE;CEM MAIS OS SRS. Sf;NADORES' 

Eunice Michiles- Alexandre Costa- João Castelo 
-José Sarney- Carlos Lyra- Albano Franco-:- Luiz 
Viana- Amaral Peixoto- Fernando H:enrique Cardo-
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so - Benedito Canelas - Gastão Müller - Affonso 
Camargo- Jorge Bornhausen -Carlos Chiªr_clli. 

O SR. PRESióENTÊ (LoiTianto Júnior)- EStâ finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
t 'ii-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 208, DE 1984 
Nos termos do art. 198. alínea d, do Regimento Inter~ 

no. requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim -de que as 
matérias constantes dos itens 12 e 13 da pauta sejam sub
metidas ao Plenário em }'i' e 2~> lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1984. -Jo_rge Ka
lume. 

REQUERIMENTO N• 209, DE 1984 

NOs termos do art. 198, alínea d, do Regimento Intel'~ 
-no;- re{iué-irÕ inversão dã. Ordem do Dia, a fim de cjue-a 

matéria const~nte do item n9 II seja s_ubm~tida ao Pie~ 
nário ein J'i' lugar. 

Safe( das S~sões, 18 de setembro de 1984. ":""'--Itamar 
Franco. 

O SR._PRESIDENTE (Lomanto J~nior) --Item U.: 

Votação, em primeiro turno, do _Projeto de Lei 
do Senado n<;~ 213, de 1983, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, que institui o Dia- Nacional do 
Voluntariado, tendo 

PARECERES, sob n•s 369 e 370, de 1984, das 
Comissões: 

- de Constituição e J ustlça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

Votação do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto que acaba de ser aprovado voltará _oportu~ 

namente à Ordem do Dia para -o segundo turno regimen
taL 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 213, DE 1983 

Institui do Dia Nacional do Voluntariado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É instituído o "Dia Nacional do Voluntaria

do_", a ser comemorado, anualmente, a 28 de agosto. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. J'i' __ Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 13: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto -de Lei 
do Senado n'i' 12, de 1984, de autoria do Senad-or
Lourival Baptista, que dispõe sobre a dedução do 
lucro tributável, para fins do imposto sobre a renda 
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realiza~ 
das com a construção, instalação e manutenção de 
t:reches destinadas aos filhos de seus empregados, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 37!, 372 e 373, de 191!4, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, ~om emenda que apresenta, de 
n'9 t-CCJ; 
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-de Legislaçilo Social, favorável ao projeto e à 
emenda da ComisSão de Constituicãõ_e_J-U.Stiça, Com 
emenda que apresenta, de nq 2-CLS; e 

-de Finanças, favorável. 

Em votação o projeto, senl prejufzo das- einendas. 
Os Srs. Senadores que o aPi-Cwam q-ueiram permanecer 

com se acham. (Pausa.) Aprovado. 

É o seguinte o prOjetO- aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" i2, D~ t984 

D~põe sobre a dedução do lucro tributável, para 
fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do 
dobro das despesas realizadas com a construçio, ins
talação e manutenção de creches destinadas aos fllbos 
de seus empregados. 

O Congresso Nacional decrci:tã.: 
Art. I'>' As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lu

cro tributável, para fins do Imposto de Renda, o dobro 
das despesas comprovadamente realizadas no período
base, como o financiãmentO de- cOnStrução, instatãção e 
manutenção de creches destinadas aos filhos de seus em
pregados. 

§ I 9 A dedução a que se refere est~ artigo -não podérã 
exceder, em cada exercício financeiro, ísO!adamente, a 
5% (cinco por cento) e, cuniulatívamente corri aScde
duções de que tratam a Lei n9 6.297, de 15 de dezembro 
de 1975 e a Lei n9 ().321, de 14 de abril de 1976, a 10% 
(dez por cento) do lucro tributável. 

§ 29 As pessoas jurídicas, para fazerem jus à de
dução prevista-neste irtigo, devetão submeter a conS
trução, instalação e manutenção das creches à aprovação 
do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdén
cia e Assistência So-ci:il, através da Legião Brasíieira de 
Assitência (LBA); na forma que dispuser O Regulamento 
do Poder Executivo. 

§ 39 As despesas não deduzidas o ~ercício firiancei
ro correspondente poderão ser transferidas para de
dução nos 2 (dois) exercícios financeiros subseqüeii.ies. 

Art. 29' As pessoas jurídi"cas na ínstalaçàO e manu
tenção das creches a que se refere o artigo anterior,-deVe
rão conferir priOridade de atendimento aoS filhos de tra
balhadores de baixa renda. 

Parágrafo úriico. O MiiliStério do ·Trabalho 
articular-se-ã com o Ministério da P-revidêriciii ~é: Assis-
tência Social, através da Legião Brasileira de Assistência 
Social (LBA), pã.-ra efclto de exame, apro.VaçàO.eSupervi
são' das creches. 

Art. J9 O Poder _Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 60 (sessentã) -dias_. 

Art. 4\' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as .disposições em contrário. 

O SR .. PRESID~NTE (Lomanto Júnioi-) --Votação, 
em globo, das Emendas n9 I, da Comissão de COil:S:ti
tuiçào e Justiça, e n9 2 da Comissão de Legislação Social. 

Os Srs. Senadores que as aprovam quelfam perm3.ne: 
cer sentados. (Pausa.) Aprovadas. 

A matéria irá à Comissão de Redaçâo, a fiin de ser re
digido o vencido para ·o segundo-turno regimental. 

São as seguintes as emendas aprovadas. 

EMENDA N' I - CCJ 

Desdobre-se o art. 49 nos dois seguintes artigos: 

''Art. 49 Esta (ei entra cm vigor na dafa de sua 
publicação. 

Art. 5~ Revogam-se as dispOSições em --cOn
trário." 

EMENDA N' 2 - CLS 

Dê-se a Seguinte redação ao art. 19: 

DIÁRI() !J_Q CONGRESSONAC~ONAL (~~~o II) 

''ArL }9 As pessoas jurídicas poderão deduzir, 
dÕ lUCro tributãve"f, pãfa fitls- do impOsto S:Obie a -
renda, o dobro das despesas, comprovadamente 
reafizadas no período base, com a construção, insta
laçã.o e manutenção de c;reches, destinada aos filhos 
de seus empregados.'' 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Item 11: 

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de LeC 
do Senado n\' 13, de 1980, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que estabelece abatimento nos 
preços de derivados do petróleo e do álcool, quando, 
de.<itinados ao consumo próprio de motoristas pro
fissionais a-utônomos, tendo 

PARECERES, sob n9s 344 a 346, de 1983~- das 
Comissões: 

de Constituição e Justiça, pela constitucionalida
de e juridicidade; 

de Minas e Energia, favorável, com emenda que 
apresettta ~de n'? 1-CME; c - ·-- - --

dt Finanças, favorável ao projeto e à- emenda da 
Comissão de Minas e Energia, cOin -v-oto vencido 
dos Senadores Gabriel Hermes e Roberto Campos. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aproyam queiram peiffianecer 

sentados. (Pausa,) 
Rejeitado. 

6 Sr. Fábio Lucena -Sr. Presidente, -peço verificação. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - O notire 
Senadc:>_r Fábio Lucena pede verificação de quorum. Se-n
do evidente a falta de quorUm, vai·se proceder à Verifi
cação solicitada. 

Suspenderemos a sessão por to minutos, acionarcmos 
as c_am_Eainhas_ e, em seguida, pr~ocederemos à votação. 

Está suspensa a sessão. -

(Suspensa às 16 horas e 12 minutos, a sessfío é rea
berta- às 16 horas e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está rea
berta a sessão. PerSistindo "' falta de quorum, a Presidên
cia se disPensa de proceder -a verificação requerida. 
-As- demaiS inatérias constantes da Or®rri do Dia,- tO

das em fase de votação, constituídas dos Projetes de Lei 
da Câmara n's 5(81, 10(81, 44(81, 53/77, 65(79 e 
148/82;_ Projet~ de Resoluçà~ _n9 .. 26/84; Req~erimentos 
n9s 18if84 e 188i84 e Pí-Ojeto de Lei da· Câmara n9 

_19 f79, ficam adiadas para a próxima sessãO ofdinária. 
O SR, PRESIDENTE (Lomanto Júniorf- Nada 

mais havendo a tratar ... 

O Sr •. -BCnedito Ferreira --Sr. Presidente, peço a pala
vra. v_ Ex•, declarando encerrada a sessão ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Senador 
BeneditO Ferreira,~ Presidência iria declarar encerrada a 
sessão. Confesso que não havia visto que V, Ex~, através 
de um ges_to, ma_!lifestara deSejo de falar. Não fe're oRe
gimento. Então, V. Ex• terá a pãlavra. 

Concedo a palovra ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
q. palaVro ao nobre. Senador Fábio Lucena, pela ordem. 

O SR. FÃBIO LUCENA CÍ'MDB- AM. Pela ordem. 
Sem revisão do oi-ador.)- Sr. Presidente, Srs. Senã:do
res: 

Diante da solidão do plenário e para que não seja in~ 
terrornpido o sono do eminente Dr. Ruy Barbosa, para 
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qite esse s:orio--s-eja respeitado e que respeitado seja tam
béin -o Reglffierito, peço a V. Ex~ que declare encerrada a 
sessão. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente ... 

O SR. PRFSID~NTE (Lomanto Júnior) - Senador 
Benedito Ferreira, a Mesa desejou ser complacente, de
sejou ser tolerante, conc_edendo a palavra a V. Ex_~ V, Ex' 
tem uri:t discurso que deve ser um pronunciamento m_uito 
importante e, diante do número tão diminuto que se en
contra em plenário, asseguro a V. Ex' que, amanhã, V. 
Ex• terá oportunidade de pronunciar seu discurso. E só 
não manterei a decisão de dar a palavra, a V. Ex-', por
que o nobre Senador requereu, pela ordem. Efetivanlen
te, acima da minha boa vontade, da minha complacência 
está o Regimento desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presi
dência designa para a sessão ordínãria de amanhã, a se

- guinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicO; do Projeto de Lei da Câma~ 
ra n9' .5. de 1981 (no? 3.035/80,-nã. Casa de origem), alte~ 
rando o art. {9 _da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dis~õe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viçõ-Público Federal e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dã outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n's 971 e 972, de 
1981, das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

2 
Votação, em turno-único, do Projeto de Lei da Câma

ra n'? 10, de 1981" (n9' t.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventOs integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e355,~de 
1981, das Comissões: 

-de Legislaçio Social; e 
- de Finanças. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_ Câma

ra. n9' 44, de 1981 (n9 5&7/72, na Casa de origem), que 
veda aos veí_culos de comunicaç-ão de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de comeiciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 
P~RECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis

sões: 
~de Economia, favorãvel, com voto vencido dos Se-

nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 
: d~ ~!n~ças~ favorável. 

4 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n9 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissiOnais, e dâ outras providências, teti
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de EduC;lJ,ção e Cultura. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cârria

ra n~ 65, de 1979 (n'? 4.257/77, na Casa de origem), que 
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autoriza a alienação de imóvds residenciais da Rede Fer~ 
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n~'s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, dus Comissõe,<>: 

- de Transportes, Ci>munlcaçilo e Obras Públicas, }9 

pronunciamento: contrário; 2<~ pronunciamento: favorável 
ao Projeto c à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 19 pronunciamento; favorável: 29 pio-
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juTidicidade do Projeto e d;.~ Emenda de Plenário. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_Câma
ra no:> 148, de 1982 (n~> 4.607(81, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executiyo a promover a transformação 
da Fundação Universidade de C~x"ias do Sul em Função 
de_ Direito Público, tendo 

PARECERES, sob n'~s J65 e 366, de 1984, das Comis
sões: 

-de Educação e Cultura, favorâvel; e 
-de Finanças, contrário, com voto venCido, em sepa-

rado, do Senador Pedro Simon. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 
26, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 246, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Mu'niCípal de Tenente Ananias (RN) 
a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua
renta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e tr~ çen~
tavos) o montante de sua dívida co.nsolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 249 e 250, de 1984, das Con1Js:. 
sões: 

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

-de Municípios, favorãvcl. 

Votação, em turno-único, do Requerimento nl' 181, de 
1984, dos SenadorC$ Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solic_itando, nos termos do art. 371, alínea·c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei 'do Senado 
n'l' 139, de 1984, de autoria do S_enador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto-lei (1'11.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). 

9 
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 188, de 

1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'1 
140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro; 
que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 
253 e 254, todos da Lei n~ _4_.._737. de 15 de julho de J 2_65 
- Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei n'1 
1.538, de 14 de abril de 1977. 

lO 
Votação, em turno único (apreciação preliminar-daju

ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~ 79, de 1979 (n'1 
I ,511/75, na Casa de origem), que acrescenta pafágrafõ 
ao art. 5'1 da Lei n'1 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n~ 5.890, de 8 de juilho de 1_97:3, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 692 e 693, de 1982, das Com is-
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apii!senta; c 

-de Constituição e Justiça, pela injuridícidade do 
ProjetO e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

11 
Votação, Cm primeiro turno, do Projeto de Lei-do Se

nado n9 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Fran-

DIÁRIO DO'C:oNGRESSO NACIONAL(Seção )I) 

co, que estabelece abatimento nos preços de derivados 
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consumo 
próprio de motoristas profissionaís autônomos, tendo 

PARECERES, sob _n'1s 344 a 346, de 1983, das Comis
sões: 

-de ConstituiÇão_ e Justiça, pela con.stitucionaUdade e 
juridicidade; 

-de Minas e Energia, favorável, com emenda que 
apresenta de n'1 1-CME; e 

-_de Finanças, favorávd ao projeto e à Emenda da 
Comissão de Minas e Energia, com voto vencido dos Se
nadores Gabriel Hermes e Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está en-
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a seHàO às 16 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TA· 
MAR FRANCO NA SESSÀO DE I?-9-84 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Apenas para falar um pouco sobre a lavoura de café 
no meu Estado, Minas. Gerais. Tomo" por baSe a publi
cação de ontem de O Estado de Minas Gerais, que diz: 

CAFElCULTOR VE RISCO DE FALENCIA 
PARA MÉDIAS LAVOURAS DE MlNAS 

Alertando para a ne_cessid~de de- aumentar a pro
dutividade nas lav_ouras cafee'iias, o empresârio ru
ral L~iz Tonin, de São SebaStião do Paraíso, parüci
pando do "Día de Campo sobre Cultura de Cafê'' 
realizado na Fa·L.enda Experimental da Epamig Em
presa de Pe~quisa Agro_pecuária de Min-as GeraiS, 
em Machado, no Sul de Minas, afirmou que Os pro- -
dutores que não alcani;afem a média de produtivi
dade nacional estão condenados ao desaparecimen
to nos próximos anos. 

Luiz Tomin, grande produtor, possuindo 900 
.hectares que corresponde a I milhão e 400 mil co
vas, em propriedades localizadas nos municíPiOs de 
São" SebaSt~ã9 do Paraísõ e Paraguaçu, alcançou 
produtividade média de 30 em mil sacas de cafê be
neficiado em mil covaS. Segundo ele, esta produção 
lhe dá garantia- de negódas satisfatórios e não recla
ma do preço de 180 a 200 mil cruzeiros a saca. Ao 
contrário, diz o plantador, o mercado do café está 
em ascensão. 

Esta é a opinião de Luiz Tonin, ao contrário de outros 
produtores. 

•• Esta média alcançada pelo empresário rural 
equivale a três vezes mais a média nacion-al e, segun
do ele, foi alcançada graças ao tratamento, acompa
nhamento técnico e adubação adequada. Boa parte 
de sua produção vai para a Cooperativa dos Cafei
cultores de São Sebastião do Paraíso e outra é ven
dida diretamente às firmãs exportadoraS. 

........ Para ele,_quem mais sofre com a Crescente evo
lução do_c.us_to d~ produção do café é o médio pfo
dutor, que mantém a mesma estrutura de grande 
empresa rural e não possui os recursos. Esse tipo de 

- produtor, em sua opinião, está cada vez mais afasta
do do crédito rural, descapitalizado, tendo que re
duzir o Õúmero de empregados e enfrentar grande 

- concorrência, em condições desiguais. O pequeno 
produtor utiliza mão-de-obra e adubação orgânica, 
reduzindo o seu custo de produção, é o que estâ lhe 
garantindo a sobrevivência até os dias de hoje. 

Outro "absurdo" que acontece com a cafeicultu
ra Oã.Ctoil.al, segundo Luiz Toníi1, é a íalta_de infor
mações dos órgãos do Governo, principalmente o 
Instituto Brasileiro do Café, para com os produto
res. O produtor, continua ele, nunca sabe sobre 
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poHtica de preços do café e --não é informado sobre 
as decisões do IBC, fatO que prejudica o planeja
mento de produção das propriedades rurais." 

E aqui, Sr. Presidente, então, chamamos a atenção do 
Ministro da Indústria e do Comércio, Murilo Badaró, de 
Minm;. GiT-ã.is, parã- eSta afirmã.ção de um dos grandes 
produtcirCs -de Minas Gerais: 

"Considera que não haverá problemas para colo
car o café ·nacional no mercado externo neste próxi

·ma áho;-a não ser· que oCorra uma superprodução 
mundial. O produtor Luiz Tonim não utiliza reCur
sos do crédito rural em suas lavouras de _café, prefe~ 
rindo investir de acordo com os recursos consegui
dos com sua própria produção. 

Renda municipal 

Oitenta por cento do rendimento municipal de 
Machado é proveniente da cafeicultura, que tam
bém eJ!lprcga grande contingente de mão-de-obra 
sem qualificação. Segundo o prefeito munídipal de 
Machado, Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB), o li
nico problema do café-é sua característica de mono
cultura, Segundo ele, a monocultura traz conse
qüências sérias para o municipio, principalmente 
porque ela está sujeita a intempéries de tempo e cli~ 
ma, como aconteceu em 1981, quando uma forte 
geada arrasou com as plantações da região. Naquele 
ano, conforme o prefeito, toda a estrutura da Prefei
tura Municipal ficou abalada e até hoje há resqUí
cios desse_ perlodo. 

Ele disse que estão desenvolvendo trabalhos para 
incentivar a diversificação da lavoJJra e já aparece, 
na região, pequenas usina-s de ãlcool e há b_o_as Pers- -

· pectivas para a formação de um parque leiteiro: "O-
agricultor é bastante tradicional e não muda com fa
cilidade". 

Produ~ão mineira 

Minas Gerais, Com -parque -cafeeiro em 83/84 de 
1.109 bi1h0es de cafeeiros numa ãrea de 687 mil hec
tares, já alcançou produtiviâadc média de 23 sacos -
por hectare. No ano passado, esta produtividade re
duziu, caiu para cinco sacas pOr hectare, em conse
qüência da lenta recuperação_dos prejuízos da geada 
de 81, além da incidência negativa de fatores climá
ticos nã ú1tima safra. SeguiiOo o pesquisador, o Es
tadO 56 Voltará à franca produção de café em 
85/86." 

Q pesquisador que me refiro, Srs. Senadores, é da 
_EPAMIG, o Sr. Carlos Melles. 

"Mesmo assim, enquanto em 79f83 alcanÇQu 
produção de 7,2 milhões de sacas, em 83/84 a pro
dução estimada é de 9,3 milhões, alcançando o índi
ce de 31,9% da produção nacional, tornando-se o 
primeiro produtor brasileiro, seguido por São Pau
lo, com 7,7 milhões de sacas, e pelo Paraná com 5,2 
milhões.." 

Minas Gerais, em verdade, Sr. Presidente, tem hoje na" 
cafeicultura um dos seus principais produtOs e, eVidente
mente, a principal produção do País está localizada- no 
nosso Estado. 

~·oe 74 a 83, o parque cafeeiro de Minas cres.ceU 
_C5!rca de 113%, enquanto, no mesmo período, o de 
São Paulo cresceu 8% e do Paraná decresceu 43%" 

btes nUmeras indicam, realmente, a verdade cafeeira 
hoje no Pais, quando o Paraná descrece 43%, Minas cres
ce na ordem de 113%. 

_"Ao preço médio de 145 mil cruzeiros por saca 
de café, correspondente ao valor pago na safra 
83/8.4L9,3 milhões de sacas rendem ao Estado 189 
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bilhõ~ do.! cruzeiros em ICM c 37,7 bilhões de cru
zeios em Funrural. Considerando as cinco cultur<Js 
de mais_ expressão no Estado, o café contr_ib_ui com 
76,4% do totul, enquanto o milho contribui com 
14,6%, o ft:ijão" c:_om 9,4%, o arroz 5,1% e a soja -com 
1,9%. 

Cultura intercalar 

Uma das grandes polêmicas da cafeicultura sere
fere à cultura intercalar nos cafezais. Defendida por 
alguns produtores c agrônomos c_omo forma de _b_a_-_ 
ratear o custo da produção e ressarcida por oUtros, 
justificando-se pelo fato dessas culturas conCorre
rem com o café erii -águã. e nutrientes, a cultura inter
calar encontra adeptos e críticos. 

Para Carlos Melles, a cultura intercalada ao café 
é muito mais incentivada por seu aspecto social do 
que por econômico_. Segundo ele, pode-se plantar o 
arroz e feijão, maS o ·prOdutor acaba -por colocar 
alta intensidade de adubo, prejudicando o desenvol
vimento do café: Também e-m sua opiriião, a cultUra 
intercalar pode se constituir em adiciáilal de renda 
para o produtor. 

Mas tem também seus inconvenientes. O trato 
cultural é mais complicado e, co·nforme o típo de 
cultura, pode concorrer com o café, retirando de"sta 
porção necessária de água e nutrientes, que trarão, 
como conseqüênCía, uma queda na produtividade e 
na qualida_de_ do produto. 

Para o prod!ftor Walter Palmeirã de Machado, 
que também possui plantios em Capelinha, no Vale 
do Jequitinhonha, a cultura intercillar vaí depender, 
do espaçamento e não pode ser receitada" sem exa
me minuciOSo de cada situação particular." 

Eram estas, Sr. P_rcsidentf:, as considerações que-gosúi
ria de fazer nesta tarde, tomando a lib~rdade, maiS Uma 
ve:t, de chamar a atenção do Ministro da Indústria e do 
Comércio para o prOblema da ái.feicultura que, no nosso 
Estado, representa, como acabamos de ver, um grande 
incentiVo e colocando Minas Geniis em primeirO lugar. 

E temos, Sr. Presidente, grandf: esperança-de que S. 
Ex•, o Ministro Murilo BS.áaró, nosso ilustre colega e 
mineiro também, sempre sensível aO desen-volvimento 
econõmico ea-Cis Interesses de Minas e conhecedor pro.
funda da questão cafeWa do País e do nosso Estado, irá, 
certamente, desenvolver os melhores esforços e ap-oio 

aos rcdamos da cafeicultura mineira, hoj~ colocada em 
primeiro lugar nu economia brasileira. 

Era o que tinha -tl dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÀO DE 17-9-84 EQUE, EN
TRt'GUt: À REV!SÀO DO ORADOR, SERIA 
I'UBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pelaocdem,)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

V. Ex~. Sr. Presidente, foi um dos primeiros amigos 
que eu fiz dentro desta Casa, quando aqui cheguei nos 
idos de 1979. Evidentemente, talvez, não fosse mais ne
cess-ária a minha palavra de desagravo, porque em nome 
d~t nossa Bancada falou o nobre Líder Moacyr Duarte; 
cm nome da Mesa à qual não pertenço, mas muito me 
honra de ser suplente já por quantos anos;falou o nobre 
Senador Lcnoir Vargas. Mas V. Ex~, Sr. PreSidente, teve 
uma oportunidade magnífica, do alto da cadeira presi
dencial, de razer a sua defesa e demonstrar a sua honesti
dade. 

Sr. Prcsidt.mte, nos altares das inverdades, o evangelho 
mais li_dr;> é o d<1 cal_únia e só o ócfio-inerece consagração. -

Todos nôs conhecemos V. ExJ, uns mais do que eu 
pcl o tempo de vivênci\-1 nesta Casa, e nunca ouvimos. fa
lar em deslizes de sua personalidade, da sua atitude, da 
sua maneira de proceder. Tem sido um Pres_idente- e V. 
Ex~ deve ter uma notinha que lhe ofereci no dia da sua 
posse - que em pouco tempo demonstrou que seria o 
Presidente ideal para o Senado Federal. O seu comporta
mento tenuido elogiado por todos: Governo e Opo
sição. 

E bem verdade que nós sabemos que a vida é um dever 
que se cumpre e uma perene Promessa em realização. V. 
I:X•.o, Cofio-políticO, tem cumprido o seu dever de homem 
público para com o seu Estado e para com a Nação. Não 
dê ouvidos a tantas coísas que se contam dos homens 
públicOs, principalmente, àquelas que querem agravar e 
n1lo atingem a personãtidade de um homem digno. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, já no fil)al do expe
di.cntc; quero'transmitir a V. Ex' a minha solidariedade 
e, a solidariedade de também, já_ que D.ão eStão presentes 
aqui meus dois companheiros de representação, o Sena
dor Josê Lins, c o Senador Virgílio Távora, a solidarie
dade do meu Estado que é o Ceará. (Muito bem!) 

Setembro de 1984 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 62, DE 1984 

O Pn.-~idcntc do Senado federal, no uso das atri
buiçõ\!s yue lhe cOllfcrem os artigos 52, itcrri 38, e 97, i"n
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de çompetência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
C~1missào Dirctora n9 2, de4 de abril de 1973, c tendo em 
vista u que consta du Processo n'.' 010162844, resolve 
aposentar, voluntariamente, Florival Vieira de Almeida, 
Têcnko Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-
25, du Quadro_ Permanente do SCnado -Federal; nos ter
mos dos artigos 101, inciso III, e I 02, inciso I, alínea "a", 
da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binados-~om os artigos 427, inciso II, 428, inciso·J, 429, 
incisos IV e V, _e 415, § 4'", da Resolução SF n~' 58, de 
1972, c artigo 1<.>, parúgrafo único, da Resolução SF n~' 

358. de 1983, com proventos integrais, bem como a grati
ficação de nível superior, a gratificação especiUl de de
sempenho e a gratificação adicional por tempo -de ser
viÇo a que tem direito, na forma do artigo 3~ da Lei it~> 

5.903, dc 1973, e artigo IO-da Lei n'.'4.345, de 1964, acres
cidos de 20% (vinte por cento), observando o limite pre
visto no artigo 102, § 2"', da Constituição Federal. 

Senado Federal, 10 de setembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~' 63, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência-que lhe foi outorgada pelo Ato n~' 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, da Co
misstO Diretora, e à vista do dispos.to na R-esolução -n9 
130, de 1980, resolve tornar sem efeito o Ato n~ 122, de 
19t-:3, que autorizou a contratação, sob o regim.::jurfdico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Gawntíii por Tempo de Sei-viço de Ronaldo Martins 
Junqueim, para o emprego de Assessor Técnico, c_om o 
S:.Liúrío mensal equivalente ao vencimentO do Cargo 
DAS_-3, a partir c!e _11 de novernbro de 1983, com lotação 
c c.xcrr.:ício no_ Gabinete do I"' Vice-Presidente, Senador 
Lomanto Júnior. 

Senado Federal, 18 de setembro de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 



DIÁRIO 
ANO XXXIX- N• 112 

1- ATA DA 150t SESSÃO, EM 19 DE SE
TEMBRO DE .1984 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n"'_l85/84, de autor:ía, 
Oo Sr. Senador Nelson Carneiro, que autoriza o Ban
co do Brasil a realizar empréstimos pessoais simples 
em favor de servidores públicos· aposentados, nas 
condições que especifica. 

- Projeto de Resolução_ n"~ 54/84, de autoria do 
Sr. Senador Itamar Franco~ que dâ nova redação aos 
artigos 188, caput e 192 do Regimento Interno do Se
nado Federal. 

1.2.2 - Comunicaçio da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto 
de Resolução no? 54/84, lido anteriormente. 

1.2.3 - Requerimento 

- N'i' 210/84, de autoria do Sr. Senador He1vídio 
Nunes, solicitarido que tenham tramitação conjunta 
os Projetas de Lei da Câmara n9s 33/83 e 71/83. 

1.2.4 - Comunicações das Lideranças do PDS no 
Senado Federal e do PDS e PMDB na Cimara' dos 
D~putados A 

-De substituições de membros em comissões pai
lamentares de inquérito, -especiais, permanentes e 
mista. 

1.2.5 - D~scursos do Expediente 

SENADOR FÃB!O LUCENA -Desmentidos a 
declarações atribuídas ao Dr-. Tancredo Neves, cons
tantes do jornal Correio Braziliense de hoje, conside
radas desairosas à p-ess-oa do Senador Moacyr Duar
te. Considerações sobre decretos secretos e reserva
dos que estariam sendo baixados pelo Presidente 
João Figueiredo. 

República Federativa do Brasit 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

SENADOR MOACYR DUARTE- Ratificação 
de nota distribuída à Imprensa por S. Ex•, atinente à 
audiência que manteve recentemente com o Senhor 
Presidente da República. Comentários sobre a pri
meira parte do discurso do orador que o antecedeu 
na tribuna. 

SENADOR PASSOS PORTO- Homenagem à 
Professora Maria Thetis Nunes, da Uniyersidade Fe
deral de Sergipe, ganhadora do prêmio "Grandes 
Educadores Brasileiros", patrocinado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -
INEPE.-

SENADOR FÁBIO LUCENA - -Comentãrios 
sobre matéria publicada no jornal O Estado de 8_, 
Paulo, em sua edição de hoje, sob o título Militares 
exigem apoio a Paulo Maluf. 

SENADOR JORGE KALUME- Histórico da 
constrúcãó da rodovia BR-364, inaugurada recente
mC:iltC pelo Presidente João Figueiredo, no trecho 
Cuíabã-Porto Velho. 

1.2.6 -:-_ Leitura de projeto 

__ ~ Projeto de Lei n'<' 186, de 1984, de autoria do Se
nador Mário Maia, e por S. Ex• justificado da tribu
na, que denomina Rodovia Presidente Juscelino Ku
bitschek a BR~364 e dá outras providências. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinãriá a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ord(:m do Dia 
que designa. 

1.2.8 - Requerimento 

N'<' 211/84, de autoria do Sr. Nelson Carneiro, s-oli
citandu a prorrogação por 20 dias a contar de 30 do 
corrente, do prazo para recebimento de emendas peta 
ConiiSSãO Especial que examina o Projeto de Lei da 
Câmara n'<' 118, de_l984, que "Institui o-Código Ci
víl". Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei -do Senado n9 13/80, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimen
to nos preços de derivados de petróleo e do álcool, 
quando de_stinados ao consumo próprio de motoris~ 
tas profissionais autónomos. Aprovado com emenda 
em primeiro turno. 

- Proj~to de Lei da Câmara n'<' 5/81 '(n'<' 3.035/80, 
na Casa de origem) alterand_o o art. 19 da Lei no? 
6.2.26, de 14 de julho d~_l975, que dispõe sobre a con
tagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal 
e de atividad_~ privada p"ãra C:feito de aposentadoria, e 
dã outras providências. Aprovado. Ã sanção. 

....:..=..Projeto de Lei da·Cãmara n'<' 1Ü/8l (n-?1.529/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integrais, dos ex-combatentes se~ 
guradó_s da Previdência Social. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara no? 44/81 (n9 587/79, 
na Casa de origem); que veda aos veículos de comu
nicaçãa·de massa (rãdio, televisão, cinerila, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imã.gem e som- por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Cánlara n'<' 53J77 (n9 227/75-, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de COntratos de atletas profissio~ 
nais, e dá outras providênCias. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 65/79 (nl' 4.257/77, 
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó
veis residenc_iais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votaçilo adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 148/82 (no? 
4.607/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
~eclltivo a prom-over a transformação da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul em Fundação de Di
reito Público. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 26/84; que aut~riza 'a 
Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) a_ele
varem CrS. 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quaren-
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

ta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Requerimentõ n'i_I_SI/84, so.licitiiiO.OUfgCnci3. 
para o Projeto de Lei do Senado n9 139/84, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga o 
Decreto-lei n~ I.541, de 14 de abril de 1977. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 188/84, solícitã.ndo urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n"' 140/84, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação 
do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e 254, todos 
da Lei nl' 4.737, de 15 de julho de 1965 -Código 
Eleitoral - revogando o Decreto-lei n'>' 1.538, de 14 
de abril de 1977. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara~· 79/79 (n'>'l.511/75·, 
na Casa de oríieriiJ, que acrescenta p3.râgrafo ao art. 
5'>' da Lei n• 3.807, de 26 de agosto d_e~l960, que.dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdênciã SOcial, alte
rada pela Lei n'>' 5.890, de 8 .de junho de 1973. (Apre
ciação preliminar da juridicidade~) Votaçio ~tdiada 
por falta de quorum. 

IA-DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como l,íder 
-Apelo em favo( da aprovação e. sanção, ainda este 
mês, do Projeto de Lei do Senado que concede rea
juste dos salârios em 100% do lN PC, ora em trami
tação na Câmara dos Deputados. Defesa da rejeição 
do veto do Senhor Presidente. a projeto Qe lei aprova
do pelo Congresso Nacional que determina o paga
mento de royalties aos Estados e Munícfpíós Pr-odu
tores de petróleo em sua plataforma continental. 

SENADOR MOACYR DU!.'fRTE. como Líder
Documento entregue à Ministra· Esther de Figueire
do Ferraz pelo Conselho de Reitores das Universida
des. Brasileiras, consolidando as reivindicaç.ões da 
Associação Nacional de Docentes e da Federação 
Nacional das As_sociações dç Universidades Bra.silei
ras. 

SENADOR JOÃO CALMON - Comunicando 
sua nova filiação partidária. Razões que levaram S. 
Ex• a deixar o PDS e filiar-se ao PMD B. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmprttsso sob a resportsobilidod& dC' Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

V!o Sl.i~rfície: 

Semestre ............•.•..•......•..••.. CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 Ano ,,,,,,,,, •••••• _ ••••• , ____ ,,,,,,, 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem, 2.200 exemplares 

SENADOR LENOIR VARGAS- Nota do Cen
tro de Comunicação Social do Exército a propósito 
de notícia publicada na última edição da revista Veja, 
envolvendo o nome do Centro .. de Informações do 
Exército. 

SENADORA EUNICE MICHILES- Reiteran
do apelo em favor da elevação do preço mínimo da 
juta. 

SENADOR NELSON CARNI'IRO- Reivindi-~ 
cações dos agricultores de Jataí-GO. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Falecimento 
do Sr. Joel Loureiro, 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES- Conside
r_~ções sobre veto presidencial aposto a projeto de lei, 
dispondo sobre o pagamento de royalties a Estados e 
Municípios produtores de petróleo em sua platafor
ma continental. 

SENADOR MAURÇ! BORGES- Manifestação 
de apoio a Jurandy Marcos da Fonseca, Presidente 
da FUNAI. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Reforma 
tributária. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA -oRDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 151• SESSÀO, EM 19 DE SE-
TEMBRO DE .1984 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Ofícios do Sr. 19-8ecretirlo da Câmara dos 

D~utados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Decreto Legislativo n'>' 14/84 (n'>' 
47/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to dos Protocolos Adicionais à Constituição da 
União Postal Universal (UPU), negociados no Con
gresso do Rio de Janeiro, de 1979. 

-Projeto de Decreto J ... egislativo n9 15/84 (n'>' 
61/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre o estabelecimento e os privilégios 

e imunidades da Delegação da Comissão das ComU
nidades Européias no Brasil, firmado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e a Comissão 
das Comunidades Européias e concluído em Bruxe
las, a 4 de abril de 1984. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/84 (n'>' 
58/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to da Convenção n~ 87 relativa à Liberdade Sindical e 
à Proteção de Direito Sindical, adotada em São 
Francisco em 1948, por ocasião da 31• Sessão da_ 
Conferência Internacional do Trabalho, da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

2.2.2 - Requerimentos 

- N'>' 213/84, de urgência; para· o Oficio n9 S-
15/84, pelo qual o Senhor Presidente da Repóblica 
solicita autorização do Senado Federal para que o 
GoverOo do-Estado do Amazonas possa contratar 
operação de crédito no valor de US 20,200,000.00. 

- NQ 214/84, de urgência, para a Mensagem n9 
156f84, pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estado da Paraíba possa contratar ope
ração de crédito no valor que menciona para os fins 
que especifica. 

-....:.:-N"' 215 a 223/84, dos Srs. Senadores Luiz Via
na, Saldanha Derzi, Milton Cabral, Raimundo. Pa-· 
rente, Aloysio Chaves, Humberto Lucena, Nelson 
Carneiro, José Lins e Enéas Faria, solicitam autori
zaçãO do Senado Federal para a~itar missão do Po
der Executivo. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Redação Final das Emendas do Senado ao Projet 
de Lei da Câmara n9 126/84 (n91.950/83, na Casa d~ 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re· 
ptlblica, que dispõe sobre a criação e o funcionamen· 
to do Juizado Especial de Pequenas Causas. Aprova· 
das. À Câmara dos Deputados. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n' 116, de 1982 (n'>' 4.454/81, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos do Decreto-lei n9 972, 
de 17 de outubro de 1969. Aprovado em turno suple
mef!~ar, após usar a palavra em sua discussão o Sr 
Nelson Carneiro. Ã Câmara dos Deputados~ 
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Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n\' 130/84, (n? 280/84 na origem}, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Senhor Joio CarloS 
Pessoa Fragosó, Mini"StfO de, Primeira Classe, da Cú
reira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil na Espanha. Apreclaçio em sessio se
creta. 

Parecer da Comissão de Relações ExterioreS sobre 
a Mensagem nq 151/84 (n9 314/84, na origem) pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do Senhor Eduardo 
Moreira Hosannah, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para ·exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Oriental do 
Uruguai. Apreciado em sessio secreta. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

-Ofício n"'S-15/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n"' 213/84, lido_ no Expe
diente. Aprovado, nos termos do Projeto _de Reso
lução n'? 55/84, após pareceres das comissões compe
tentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de _ResoluÇão n"' 
55/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul~ 
gação. 

...:.. Mensagem n"' 156/84, em regime de urgência, 
-nos termos do Requerimento nl' 214/84, lido no Ex;~ 

pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~' )6/8-4, após parec_eres das comissões compe.;
tentes. Ã Comissão de Redação. 

_.:.. Redação final do Projeto de Resolução n"' 
56/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-,Requerimentos n'>'s 215 a 223/84, de Srs. Seila
dores solicitando autorizaçãO do Senado Federal 
para desempenhar missão no Poder Executívo. Apro
vados, após pareceres da comissão competente. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Pareceres 
do Dr. Eugênio Roberto Haddock Lobo, sobre o an
teprojeto elaborado pelo MinistériO do- Ti-abal&o, 
que pretende dar novo tratamento ao processo de ne
gociação coletiva e as novas regras do direifo de gre
Ve. 

SENADORJUTAHY MAGALHiiES- Artigo 
do Dr. Sobral Pi_nto, publicado no Jornal do Brasil, 

Quinta-feira 20 3263 

sob o título "A doutrina da fé e a teologia da liber
tação". 

2.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÕES ANTERIORES 

-Do Sr. Senador-Cid Sampaio, proferido na ses
são .de. 12-9-84. 

.,.,.... Do Sr. Senador Mauro Borges, proferido na 
sessão de 12-9-84. 

-Do Sr. Senador Aderbal Jurema, proferido na 
sessão de 13-9-84. 
- -=Do Sr. SeriadOr Morvan Acayaba, proferido na 

sessão de 5-9--84 (Republicação). 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5- MESA-DIRETORA 

6- LIDERES E VI cE-LIDERES DE PARTI-
DOS . 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER· 
MANENTES 

Ata da 150• Sessão, em 19 de setembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Da/la e Almir Pinto 

iiS 14 HORAS E JO.MINUTOS, ACHAM-SE PlfE- . 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- EuniCe Michiles
Fábio Lucena - Raimundo Parente- Aloysio Chav~
- Gabriel Hermes- Hélio Queiras- João Castelo
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto -José Uns- Virgílio Távora- Moacyr Duarte 
- Martins Filho --Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid 
Sampaio- Marco_ Maciel - Luiz Cavalcante- Louri
val Baptista- Passos Eôrto "'"- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Luiz Viãna -João Calmon- José Ig
nãcio Ferreira- Moac)'iDalla- Nelson Carneiro
Itamar Franco ~ Morvan Acayaba- Alfredo Campos 
-Severo Gomes- Benedito Ferreíra- HenriqueSan
tillo - Mauro Borges - Benedito Canelas- Gastão 
MUller- José Fragelli --Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo -- Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro 
Simon. 

O SR •. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. 
Havendo número regimi::ntal, declaro aberta a sessã-o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoid.rabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-

Secretârio. " 

E lido o _seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 185, DE 1984 

Autoriza o Banco do Brasll a realizar empréstimos 
pessoais simples em favor de servidores públicos apo
sentados, nas condições que especifica •. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. J9 1:. o Banco do Brasil S.A. autorizado a reali-
zar operações de empréstim-os simpleS, em favor de servi-

dOreS públicos aposentados que nele percebam seus pro
ventos_ de inatividade. 

Art. 29 os- emprêstimos de que trata esta lei serão 
~amortizados _em doze (12) ou vinte e quatro (24) meses, 

mediante consignação em folha, devendo seus valores 
basear-se na capaCidade finariCeira perinitida pelos pro
ventos de cada interessado 

-Art. 3"' O Banco do Brasil S.A. ex.igirã, como gãran
tia para os empréstimos a que se refere esta ld, tãO
somente o a_val de dois servidores da mesma condiçãO-e 
nível do obrigado principal. 

Art. 4? Esta lei entrará em vigor na dita -de -sua 
publicação. 

Justincsção 

Estamos tratando de reproduzir neste projeto de tei, com 
a PossíVel fidelidade, idéia que nos estâ sendo oferecida 
pelo sr. I saias de Souza, um servidor público aposentado 
da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. -

()s_~n_1préstimoS de que trata a proposição, como se sa
be, eram realizados normalmente, com grande bdto, 
pela Caixa Econômica Federal ao tempo em que os inati
vos percebiam seus proveritos atravéS daquele estabeleci
mento de crédito. Hoje _a __ prãtica encontra-se paralizada, 
certamc;:n~e _porque não cabe Il__lais à dita ins~i_tuiç_ão pagar 
proventos de aposentados, senão que ao Ba-ncO- do Bra
siL 

Assim, é de todo recomendável que nosso maior esta
belecimento de crédito, oficiã.l o BanCo do Brasil, retome 
os mencionados empréstimos que, garantiàõs princijjãl
mente com a consignação em folha, servem muito para 
acudir a necessidades emergenciais de servidoreS apoSen.:. 
tados. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984.- Nelson 
carneiro. - - - - -

(Às Comissões de Çonstiluição e JusJiça e de Eco- _ 
nomia.) 

O SR •. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
!ido s.erá publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, De 1984 

D~ nova redaçilo aos artigos 188 caput e 192 do 
Regimento Interno do Senado Federal •. 

O.Senado Federal resolve: 
Art. 1? Os artigos 188 caput e 192 do Regiinento In

terno passam a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 1&8.. As..matérias serão inclufdas em Or
dem do Dia, pelo -Presidente, segundo sua antigüi

-dade e, ressalvado o disposto no art. 422, b, serã ob· 
servada a seguinte seqüência: -

ArL 192. -- Qualquer Senador poderá requerer 
ao Presidente a inclusão em Ordem do Dia de ma
têria julgada importante, independentemente da an
tigüídade. Da decisão do Presidente, caberã recurso 
para ·a Plenário que julgará em 48 (quarenta e oito) 
horas." 

Art. 2? Esta Re.soluçào entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O artigo do Regimento Interno que disciplina a inclu
são das matérias legislativas na Ordem do Dia, além de 
encerrar uma contradição que torna sua inteligência ex
tremamente difícil, adota critério a todos os títulos con-
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denâvel para um órgão colegiado como "ê n--caso do Par
lamento. 

A simples leitura do artigo 18"8 demonstra que o Presi
dente da Casa, ao-organizar a pauta dos trabalhos, deve 
optar pelo critério da antigUídade ou_ da importância. 
Não iii.dicando o texto_qual deles deve prevalecer, queda
se a Presidência nurit permanente estado de insegurança 
com a agravante de nunca poder dar solução com sólido 
respaldo legal. 

Por outro lado, há que se considerar que o juízo de im
portância não pude nem deve ser da exclusiva alçada do 
Presidente por mais lúcido, capaz e independente que se
ja. É que esta õpção envolve, necessariamente, um dado 
subjetivo e, nurri órgão colegiado, deve tal de(':isão ser to
mada por maioria dos membros que o integram-de-forw 
ma a expressar a opinião majoritária. · -· ·--

Recentemente deparou-se a Presidência coril ·situação 
delicada envolvendo a inclusão de determinada matê_ri.a_ 
na ordem do dia do Co_ngresso Nacional. Ta_m<~.nha_foi ~ 
perplexidade que se tornou necessáriO ouvir a Coinissão 
de Constituição e Justiça, onde tampouco ho_uve_unaniw 
midade de entendimento, Ao proferir a decisão final, e 
após aludir às pressões~ sofridas, concluiu o PreSidente 
reportandowse a uma mal definida "praxe republicana" 
que estaria a recomendar um acordo de liderançãs em tal 
hipótese. -- - -- -- -

o direito existe para tolher o arbítrio e preservar a sew 
gurança dos jtirisdicionados. A norma que não atende a 
tais requisitos deVe ser ffiodificada de pronto a fim de 
que todos tenham certeza sobre os_ limites_ do poder. 

As alterações ora propostas ao.:.Regimento-:...da_ Casa 
têm por escopo introduzir racionalidade na organização 
da ordem do dia. A regra geral a ser observada passa a 
ser, exclusivamente, a da antigUidade. A importância da 
matéria pode, entretanto, justificar a inVefSão da seqaênw 
cia natural quando, requerida por qualquer Senador, 
aquiescer a Presidência ou, não atendendo _esta ao solici
tado, decidir o Pleoãri9 inve"rtec i decisã_o da_quele. _ 

Acreditamos que a proposição em-pauta, se aprovada, 
contribuirá para o aperfeiçoameilto dos trabalhos 1egisw 
lativ_os. 

Sala das Sessões; 19 de setembro de 1984: ..:... l_tamar 
Fraru:o. 

O SR. PRESID);:NTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
que vem" de ser lido, após publicado e distribuído em 
avulsos, ficarã sobre a Mesa durante 3 (três) sessões, a 
fim de receber emendas, após o que serã despachado às 
comissões competentes. 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr DAlla)- Sobre a me, 
sa, requerimento Que vai ser lido pelo Sr. 1 t~SecretáriÕ. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 210, D);: 1984 

Nos termos do artigo n' 282 do Regl.mento Interno, 
requeremos que tenham tramitação coriJU.nta Os sC:guin· 
tes projetes:. 

Projeto de Lei d,a Câmara· n' 33, de 1983; e 
Projeto âi Lei áa-Cimãra 0.9 71, ~e 1983. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1984. - Hd.vídlo 
Nunes, Presidente da Conl.issão de_ Constituição __ e Jus~ 
tiça. 

O SR. PRESID;ENTE (Moacyr Dalla) - O requeriw 
mento lido será publicado e posteriormente inclufdo em 
Ordem do Dia Ttos termos regimentais~ -

Sobre a mesa, comunicaÇões Que vão ser lidas pelo Sr. 
I ~?-Secretário. 

São lidas as seguintes 

18 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 

_a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os deviw 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAC(Soi;ão II) 

dos fins, que esta Liderança deliberou propor a subsfi:
tuição .do. nobre senhor Senador João Calmon pelo 
nobre senhor Senador Jorge Kalume, na qualidade de 
Titular da Comissão Parlamentar de Inquérito. criada 
pela Resolução n9 52, de 1980, que investiga o funcionaw 
mento do Mercado_ Financeiro do País, e_ na qUalidade 
de suplente, em vaga deü<.ada pelo nobre senhor Senador 
Jorge Kalume, passa a integrar () referida Comissão -o 
nobre senhor Senadoi" João Lobo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
_lência protestos de elevada estima e consideração. -
Aloysio Chaves, Líder do PDS. 

18 de setembro de l984 
Senhor Presidente: 
NOS tC:rffios do artigo_86 do Regimento tnterno, tenho 

a honra de comunicar a Vossa Excelência, pãra os deviw 
dos fins, que esta lidera-ilçã delibei-oü pi-opor a sUbsti
tuição do nobre senhor Senador ~oão Lúcio, pelo nobre 
seiihOr Seriador Carlos Lyra, na Comissão Parlarrieintar 
de Inquérito, criada pela Resolução n'>' 99, de 1982, desti
nada a investigar a crise ml Previdência Social brasileira. _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência,- protestos de elevada estiina e diStiilta C:Qnside-

-- ração . ..,.... Aloysio Chaves, ~íd_e~ do_ PDS. 
- - - l8 de--setembro de 1984 

Senhor Presidente: 

Oficio- n'i' 3""4"9/84 
Senhor Presidente: 

Setembro de 1984 

Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. · 
Ex~ os nomes dos Senhores Deputados Victor Faccioni e 
Siqueira Campos, que irltegrarão, em substituição aos 
Senhores_ D_eputados Oscar Alves e Djalma Bessa, a Co
mi:;são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Prow 
posta de Emenda à Constituição n~' 17, de 1983, que "aw 
crescenta às Disposições Transitórias- dispositivos para -
intr_oduzir o regirite de governo parlamentar". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• votos 
de estima e consideração:- Deputado Nelson Marche
-zan, Líder do PDS. 

Ofício_ n' 241/84 
Senllor Presidente; 

Brasflia, 19 de setembro de 1984. 

Tenho a honra de comunicar a· Vossa Excelência que 
os Deputados lbsen Pinheiro e Elquisson Soares foram 
indiCados por esta Liderança para substitui"rem ·as Depu
tados José Maranhão e Aldo Arantes, respectivamente, 
na Comissão Mista encarregada do estudo e parecer 
~obre_ a _?reposta de ~menda à Constituição _n'>' 17, de 
1983. que -~'acrescenta _às Disposições transitórias par.a 
intrqdu_zir o regime de governo parlamentar". 
_ Aproveito a.opo_rtunidade para reno_yar a_Vossa Exce
lêildã :PrOtestoS de estima e consideraÇão. - Ulio de 
Souza, respondendo pela Liderança do PMDB. 

Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os deviw O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas 

__ dCJ:S_ fi!!~·- q_ue e~t!l Lid~_!!ça deli_!)~CJ:-~ prCJ:ECJ:r a sub~t_i_:_ _ as SubstituiçõeS sÜiiCi"tãdas. 
tuíçãO-do nobre senador Murilo a:adaró, pelo nobre Sew --concedo a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena, 
nador Morvam Acayaba, na Co_mjssão Especial, criada primeiro orador inscrito. 

pelo Requerimento n' 196, -de 1982 destinada a realizar 
estudos sobre Reforma Tributãria. 

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta -conS:ide· 
ração. --Aloyslo Chaves, Líder do PDS. 

18 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Nwls termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 

a honrã de comunicar a Vossa Excelência, para os deviw 
dos fins, que esta Liderança delibero_u propor a su_bsti
tuiÇão do nobre_ senhor Se_nador_ João _ Calmon, pelo 
nobre senhor Senador Lourival Baptista, na Comissão 
Especial, criada pelo requerimento n' 770, de 1983, desti
nada a examinar e avaliar os fatos relacionados com as 
denúncias do jornal O EstadO de S. PaUlo sobie os a"á>rw 
dos entre o Governei da República ·federativa do Brasil e 
a Polônia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex.cew 
tência, protestos de elevada esfiffia e distinta cOnside
ração. - Aloysio Cbaves, Líder do PDS. 

Brasília, 18- de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Nos t~rmos do artigo 86 do Regimento Intelno, tenho 

_ a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi
dos finS, que esta Liderânça deliberou propor as substi
tui"ções abaixo ielacionadas, referentes às Corilissões 
Permanentes do Senado Federal: -

- ComíssãO- de Constir~ição- é Justiça, cÍeiX.a de per
"tencer à CorriiSSão a nobre senhor Senador JoãO _Càl
mon;e pasSa-a ocuPar sua Vaga, o nobre senhor senador 
J utãEY Magalhães, nã-qualldade dC SuPieOtf:; 

-Comissão- de Educação e Cultura, deixa de pertenw 
cer à Comissão o nobre senhor Senador Josê Sarney, e 
passa a ocupar sua vaga o nobre senhor Senador Louriw 
vai Baptista, na qualidade de Titular; 

-Comissão de Relações ExteriOres; deixa de pertenw 
cer à Comissão o nobre senhor Senador João Calmon, e 
passa a ocupar sua vaga o nobre senhor Senador Jutahy 
Magalhães, na qualidade de Titular. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de 
estimã e consideração . .:.._ Aloysio Chaves, Líder do PDS. 

Brasília, 19 de Setembro ·-de 1984 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiw 
dente, Srs. Senadores: 

Publica o Correio Braziliense, edição de hoje: 

O candidato da Aliança Demo_crática, Tancredo 
NeVes, advertiu ontem que tentar fazêwlo revanchis
ta e comprometido com grupos de esquerdas é negar 
toda a sua vida pública e o seu passado político. 
Disse por isso não acreditar que o presidente João 
F!gueíredo~ ''parser um homem digno e leal", tenha 
manifestado essas preocupações ao Senador Moa
cyr Duarte (PDS/RN), "cidadão desclassifiCado". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de interromper 
um almOÇo patr-ocinado pelo candidato Tancredo Neves 
aos Deputados Federais, Senadores e Delegados ao Cow 
légio Eleitoral, da região Norte: Acre, Amazonas, Pará, 
Rondônia e Roraima, todos, obviamente, do PMDB e 
da Aliança Liberal. 

Em presença desses ilustres Parlamentares, notada
mente do Deputado Ulysses Guimarães, do Senador 
Fernando Henrique Cardoso e do Senador Josê SarneY, 
questionei o Dr. Tancredo Neves sobre a publicação do 
Cõrreio Braziliense. O Dr. Tancredo Neves declarouwme 
enfátícarilente que jamais dirigiu ao Senador Moacyr 
Duarte as expressões que se contêm na publicação do 
Correio BraziJiense. Declarou maiS-: que tentou contato 
telefõnico_ com o Senador pelo Rio Grande do Norte, 
pela p<J_rte da manhã e não conseguiu. Autorizouwtti.e, eri=- -
tão, a vir ao Senado contestar, e mais do que isso, des
mentir essas express_ões efensivas à digriidade do Senador 
Moacyr Duarte, por que ele, Tancredo Neves, conforme 
declarou, jamais as usaria para com qualquer ser huma
no, muito m~nos para com o Senador da República. 

Assim, Senador Moacyr Duarte, peço a V. Ex~ quere
ceba por meu intermédio, por que interrompi o almoço e 
sirjgul~rme.nte, -~inci~entement~,_sou _ 9 _únic.o membro 
do I:MDB presente no_momento no Se_nado Federal, in
terrompi o almoço no Hotel Nacional para poder chegar 
a tempo ao Senado a fim de transmitir as ex:plicações, de 
dar a satisfação do Dr. Tancredo Neves a V. Ex'e ao Se
nado Federal. 
_ Tçnho, assim, Sr. Presidente, por cumprido este dever, 

não apenUs de delegação do candidato à Presidênciã da 
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República do meu Partido, mas dever de solidariedade, 
não apenas minha, pessoal, mas da Bancada do PMDB, 
em cujo nome estou falando ao eminente Senador Moa~ 
cyr Duarte. Declaro mais uma v-çz, que o Dr. Tancredo 
Neves enfatizou que jamaiS usOU~ jã.mais usaria, jarilais 
usará tais expressões ofensivas para com qualquer ser 
humano e muito menos para com um ilustre Senador da 
República que só tem honrado o seu estado e que traz o 
pes-o- da responsabilidade de haver substituído um dos 
maiores homens públicos deste Pafs, que foi õ saudoSO 
Senador Dinarte Mariz. 

Assim sendo, Senador Moacyr Duarte, tenho por 
cumprido o meu duplo dever. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite~me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FÁBIO LUCENA --Ouço V. Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Fábio Lucena, não 
tenho regateado, especialmente na ausência de V. Ex•, 
elogios ao seu _comportarrierito __ co_mo homem público, 
como colega que zela e procura presevar esta institUição, 
como de resto é dever de todos nós. Mas nem todos, por 
motivos diversos, por certo, têm se esmerado tanto 
quanto V. Ex_~ •.. 

O SR. FABIO--LUCENA- talvez seja exagero_ de sua 
parte, nObre Sen_ador, produto de sua bondade. 

O Sr. Benedito Ferreira- Estou fazendo justiça. E aí 
está uma demonstração cabal do zelo com que V. Ex• 
procura preservar a imagem -da nossa Instituição, tam~ 
bém a imagem dos seus colegas, dos seus companheiros 
e, de modo particular, a imagem dessa figura extraordi~ 
nãriá; que é Moacyr Duarte, que aqui, quando numa 
eventual substituiçãO ao -saUdoso _Senador Dinarte Ma
riz, cativou ·a lodos nós, ·os mais antigos nesta Casa, 
como agora desgraçadamente S. Ex! vem Sl,l~stituir efeti
vamente, porque perdemos de vez a preseÕ.ça de Din-a-rte 
Mariz, S. Ex~ pôde, por certo, tambêm, cativar V. Ex• 
merecidamente _e V. Ex• retruibui com esse seu gesto, 
com essa sua atitude, interrompendo um almoço para 
fazê-lo, pública e ostensivamente, com o propósito de 
preservar o con_ceito de um homem de bem. Daí por que 
sinto-me realmente compensado por ter me tornado um 
admirador de V. Ex•, sinto-me realmente gratificado por 
existir um homem na oposição como V. Ex~. tendo essa 
preocupação que, -repito, deve ser e é deVer de tOdos nós 
portá-la e ostentá-la, de sorte que só me resta, realmente, 
mais uma vez mariifestar a V. Ex• o meu apreço por este 
seu gesto, por esta sua preocupação e deplorar que os 
nossos veículos de comunicação de massa se prestem a 
esse tipo de intriga, a eSse desser_viço à verdade para atin
gir a honorabilidade de um homem de bem que tem en
grandecido e vai engrandecer cada vez mais o Seriado-da 
República, que é o nosso nobre colega, Senador Moacyr 
Duarte. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. FÁBIO LUCENA - Sou eu quem agradece, 
nobre Seftador, dizendo a V. Ex~ que a minha atitude re
flete apenas o grau de aprendizagem que procurei elevar, 
aprendizagem que tenho adquirido_ no convívio com os 
mais ilustres representantes do Parlamento nacional, que 
são os Srs. Senadores da República. -

O Sr. Moacyr Duarte- Permite-me V. Ex• tim apar~ 
te? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo prazer. nobre 
Senador: 

O Sr. Moacyr Duarte- Eminente Senador Fãbio Lu
cena, desde o pri~eiro _dia- que ádentrei este Plenário 
passei a admifã-lo pela sua postura sempre erecta, pela 
sua inteligência, pelo seu humanismo, pela sua coragem 
cívica. Mas agora, nobre Senador Fábio Lucena, a soli
dariedade de V. Ex~ me cativa pelo sentimento e pelo co~ 
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ração. Fique certo qUe se_ o-episódio ora enfocado tivesse 
ocorrido com V, Ex' ou com qualquer outro ilustre com
panheiro com assento nesta Casa, a minha reação, o meu 
gesto s_olidário e o meu abraço efusivo teriam- a mesma 
intensidade e o mesmo calor dos de V. Ex• Quero aduzir 
ainda, que jamais admiti, num relance sequc!i, conhecen
do, como conheço, a personalidade e a formação do emi
n~te ex-GOvernador de Minas Ge~;:ajs, Dr. Tancredo 
Neves, que fosse ele capaz de utilizar, referindo-se a um 
homem pUblico ou a quem quer que seja, -pdr inaiS hu
mild_e e modesto, adjetivação tão contundente e despri
morosa. Recentemente, quando S. Ex•- teve a oPortuni
dade de: visitar a: illinha_querida província, fui convidado 
pelo Presidente do PMDB local, meu particular e dileto 
amigo, Dr. Geratdo José de Melo, para comparecer à 

-sua residência e_ participar almoço que seria oferecido ao 
Dr.Táõ.ctedo Neves, assinalando a sua visita à minha ci
dade do Natal. Declinei o convite, pois, lamentavelmen
te, não poderia participar de uma reunião de caráter tipi
camente partidário, mesmo porque a minha presença po
deria.até constranger outros·convivas e comenSaís~""Màs, 
dirigí uin resPeitoso e amável telegrama ao Dr. Tancredo 
Neves, dando-lhe as boas-vindas e desejando-lhe êxitOs 
na sua missão" de proselitismo Pólítico. -E, ainda, pedi a 

___ um amigo comum visitá~lo em meu nome e reitc;:_rar-lhe 
os. meus cumprimentos e o meu abraço efusivo.-Tenho 
ainda a declarar- e V. Ex" me desculpe o alongamento 
deste aparte -, que procurado por pessoa que se dizia 
effiiSsâriO do-Dr. Tcirlcredo Neves e que, inVocando a mi
nha formação liberal, convidou-me para participar de 
sua campanha, e dar-lhe .o meu apoio à sua candidatura. 
Respondi que não podia fazê-lo, pois o mandato que_ es
tava exei"cep_do, antes de me pertencer, pertencia, sim, ao 
titul~ d~saparecido, o saudoso Senador Di~arte Mariz. 
E eu, como pess-oa -a ele ligada pela afeiÇão; nUm longo 
período de quase 40 anos de convivência, e também pe
los vínculos de sangue, não poderia me furtar de honrar 
os seus compromissoS assumidos com um dos _candida
tos à Presidência da República, o Deputado Paulo Salim 
Maluf, e os honraria até_o. dia 15. de janeiro, na reunião 
do Colégio Eleitoral. Agradeço a paciência de V. Ex• por 
ter me ou_vic;io e reafirmo e reiter.o que jamais adril.ifr que 
partisse do Dr. Tancredo Neves as palavras que coloca
ram erri sua bo_ca, pois o conheço como cidadão e c_omo 
homem público. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA -Nobre Senador Moacy1 
Düarte, o aparte de V. Ex•, quase que substitui o meu 
discurso pela sua intensidade e pelo seu significado. Mas 
creia, sincerãmeilte, cumpro Simplesmente o meu dever. 
:1::. minha obrigação. (Pausa.) 

Sr. Presidente, trago.ao Senado, ainda, os seguintes as
suntOs: 

Figueiredo legisla com decretos Sea'etos e Reser
vados 

O Diário Oficial publica_apenas a Ementa. 
Cargos no SNI sio criados por decretos reRrva

dos. 
Fundos Contábeis são instituídos de igual modo. 
Médicl fez o mesmo nos tempos do AI-5. 

A tenebrosa máquina de dominio do Estado e de con
trQJe da vida dos cidadãos, que começou a ser montada 
com a edição do primeiro Ato Institucional, atinge o seu 
sinistro êxtase com a mõristrUOstfinvenção dos decretos 
secretos _ou reservados, bem como- dos decretos de co
nhecimento reStrito, estabelecidos pelo Art. 1'1 do Decre
to n'169.534, de 11 de novembro de 1971, que alterou dis
positivos do_ "Regulamento para a Salvaguarda de As
suntos Sigilosos'', aprovado pelo Decreto n"' 60.417, de 
II de março_-de 196?. Esse .. Regulamento" e os Decretos 
que 6 i!lstituíranl estão fincados no ãmag_o_ do Ato Insti
tucional JJ"' 2, Q!; 27 de outubro de 1965, em cujo Preâm-
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bulo se lê: "Não se disse que a ReVolução foi, mas que é 
e continuará". 

O verbo continuar, aplicado, naquele preâmbulo, no 
futUro ci.O indlCaf.ivo, deixou clai-o o carâter permanente 
.da Revolução, istó é, do golpe. Mas, revogados os A tos 
Institucionais, a lógica mais elementar promove a con
clusão de que se encerrou a duplicidade da ordem jurídi
ca e de que_ só a Constituição Federal, a partir da revo
gação dos Atas, enfeixa os fundamentos e o funciona
mento_dos Poderes_do Estado, bem como a competência 
dos seus titulares, neles constitucionalmente investidos. 
Essa, a lógica. 

o sr_. General -Em mo GarraStàzu ·Mediei ·-aeu -início, 
- aos-1-1 de novembro de 1971, à séiie dos decteios secretos 

ou reservados, ou de c-onhecimento restrito. Durante a 
adminístf"açãO dO Sr. GCn"erál Ernesto Geisel, ó Sericido 
foi interrompido. Extirpados os Atas Institucionais dO 
o1ganismo juTídico do PaíS, pressUpunha-Se encerrada a 
lavratura daqueles hediondos decretos. Para escárnio da 
Nação, todavia, da ordem constituCional em vigor, o Sr. 
General JOão Bã.ptísta de Oiiveii<l Fígueiredo retomou 
aquela deletéria seqtlência ao ediiar, nos 12 de julho de 
1979 o decretO reservado n9 5. Dentro_do mesmo modelo 
do Sr. General Médici, o Sr. General FigueiTed_o- fei~ 
publicar, no D~rio Oficial da União da mesma data, 
apenas a emenda do mandado antijurídico. Dispõe o 
Diário Oficial suso: 

"DECRETOR<:SERVADO N• 5. DE tn)E 
JULHO DE 1979. 

Cria Fundo Especial de natureza contábil, na 
forma do lirtigõ lí2. dO Decreto-lei n"' .200, de 25 de 
fever~o de 19"67:'' -

No dia 2 de outubro de 1979, o D~ú:io Oficial publica 
os seguintes: 

"DECRETO RESERVADO N• 6. DE 2 DE 
OUTUBRO DE !979. 

Dispõe sobre cargos de Chefe de Agências do 
_ Serviço Nacional de Informações;" e-

~~'"DECRETO RESERVADO N• 7, DE 2 DE 
OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre o exercício do cargo de Chefe de 
Agências do Sei-Viço Nacional de Informaç~es." 

Aos 24 de janeil:"o de 1980, publica o D~úfo Oficial: 

"'DECRETO~ SECRETO N• 8, DE !7 DE JA
NEIRO DE 1980. 

Aprova dífeti'iz para o" eSta6eiedmenio de estni
- tura Militar". (As mãiúsCulas, co·m exceÇão de "se~

creto", são do D~ário Oficial) •. 

No dia 20 de março de 1980, o D~'rio Oficial publica 
os seguintes: 

"DECRETO RESERVADO N99- DE !8 DE 
MARÇO DE !980. 

Cria o COmando de Defesa Aeroespacial Brasi
leiro- COMDABRA e dá outras providências;" e 

"DECRETO RESERVADON9!0-DE 18 DE 
MARÇO DE f981J. 

Cria o Núcleo do Comando Aeroespacial Brasi
leiro -- NUCciMDABRA e dã outras providên

-cias". 

Aos 6 de novembro de 1980, publica o D"rlo Oficial: 

"DECRETO RESERVADO N• I, DE 5 DE 
NOVEMBRO DE 1980. ~ 

Acrescenta dispositivos ao DecretO n9 07- Re
servado,_ de 2 de outubro de 1979, que diSpõe sobre 
o _exercício de cargo ti e Chefe de Agência -d_o Serviço 
Nacional de Informações." 
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No dia 20 de maio de 1982, publica_o_D~'rlo Oficial: 

"DECRETO RESERVADO NO 12, DE 19 DE 
MAIO DE 1982 

Cria, no Serviço ~aCional de Informações, a uni
dade admiriistrãtíVa que especifiCa." 

Elevam-se a 12 (doze), por conseguínte, os dec:retos re
servados e secretos concebidos pelos juristas do arbítrio 
do regime tirâniCo- do Sr. Generlral Emílio Garrastazu 
Médici, cujo polltífice máxíino foi o mhlistrO da Justiça 
da época, Sr. Alfredo Buzaid, recentemente aposentado 
no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Está, pois, em pleno vigor o "Regulamento para Sal
vaguarda de Assuntos SigHosos" gerado pelo teratológi
co Ato Institucional n'i'2 e esmerilado pelo patogenético 
Ato n~' 5. __________ _ 

Não se discUte, Srs. Senadores,- e não é esse meu oh~ 
jetivO - a necessida._de_do sigilo, cm certos graus c si~ 
tuações (na guerr?, por exemplo), para a defesa d_o Esta
do, Mas, em hipótese alguma, pode o Presidente daRe
pública deixar de publicar, no D~4rio Oficial da União, a 
íntegra das Leis, dos Oe<:retoS--Ieis, dos Dccrefos e RegU
lamentos. A propósito, dispõe a Constituição Federal, 
Art. 81: 

"Compete privatimentC: aO Presidente da Re
pública: 

( ... ) UI - sanciona;; promulgar e fazer publicar 
as leis, _expedir decretqs e regUlamentos para a sua 
fiel execução." ~-

Expedir um decreto sem pul:Hicá-lo já ·e, a rigor, um 
contra-senso, eis que expedir signífica; no caso, "publi
car oficialmente (decreto, portaria, etc.)", conforme en
sina Mestre Aurélio Buarque de Holanda. 

II- A INDOLE DO LOBO 

Em novembro de 1971, quando o Sr. General Médici 
estarreceu a Nação com o pavoroso decreto reservado n~ 
I, eminentes Senadores, Deputados, Jurist3s e..Jornalis
tas muito falaram e escreveram sobre a :düibófica ques
tão. O saudoso Deputado Pedroso_ Horta, todavia, não 
se atreveu a comentários, porque ."posso incorrer em pe
nas que_o decreto comina, e que não conheço"- afir
mou o líder do MDB. 

De fato, como-dar cumpdmento a: umã nôt"m:ajur_ídica 
cujo teor não é publicado? E quem ousará classificar de 
••norma jurídica" essa fecundaÇão de_ óvulo estéril por 
espermatozóide mOrto? 

Mas, diante dessa abertura, aliás, reabertura que nem 
mesmo o Sr. General Ernesto _Geisel teve o topete dC 
promover-, cabe recordar significativos fatos da História 
recente, bem recente. No dia 21 de maio de 1935, Adolfo 
Hitler pronunciou comovente discurso perante o Parla
mento alemão. Eis um "belíssimo" trecho daquela 
oração: 

.. N assa teoria racial considera toda guerra de 
subjugação de outro povo como um procedimento 
que; cedo ou tarde modifica e enfraquece o vencedor 
internamente e, em conseqUência, provoca sua der
rota. Em virtude de não mais haver espaço vazio na 
Europa, toda vitória pode, no melhor dos casos, re· 
sultar no aumento quantitativO-da população de um 
país. Mas se as nações prestarem mais atenção, po
dem atingir O que desejarii sem lágrhii"as, pci"i meio 
de um caminho mais Sinlples e mais natural- uma 
politica social sólída, pelo incremanto da natalida
de. 

"Não! A Alemanha Nacional Socialista deseja a 
paz em virtude de suas profundas convicções. E 
também quer a paz pelo simples e pririiOrdial moti
vo de que nenhuma guerra seria ess~ncialmente ade
quada para alterar as angústias da Europa. A canse· 

qUênda principal de toda guerra {:: destruir o escol 
de uma nação! 

A Alemanha deseja a paz e ·necessita da paz!". 

Disse mais o ditador: 

"A Alamanha reconheceu solenemente e garan
tiu-à Ffança suas fronteiras, como ficaram determi
nadas após o plebiscito do Sarre. Renunciãmos defi
nitivamente, Portãnto; a todas as pretensões à 
Alsácia-Lorena, território pelo qual luta~os em_ 
duas grandes guerras ... " 

E proclamou: 

"Sem levar em consideração o passado. a AlerÚa
nha concluiu um. pacto de não agreção com a Poló
nia e seremos inCondicionalmente fiés a ele. Reco
nhecemos a Polónia comO a pãtria -de um povo ~a
cionalmente consciente e grande ... ~· 

Aos berros, afirmou: 

"A Alemanha não pretende nem deseja-iitterferir 
nos assuntos internos da Áustria, anexar- a Áustria, 
ou promover um Anscbluss.:.-." 

O discurso fái prOferid-o 3.o cair da noite--:-Horas antes, 
no mesmo dia 21 de maio de 1935, Hitler decretara a fa
nlOÚfLei de :befesa dO Reich. Era tim.i lei secretã. O tex
to não foi publfcado e só Ioí Conhecido dUrante os julga
mentos de Nuremberg. Por essa lei, secreta, Hitler no
meou o Dr. Schacht General-Plenipótencíáfío para ã. 
Economiã. de Guerra, Ordenando-lhe "começar o traba
lho ainda no período de paz" e dando-lhe autoridade 
para .. dirigir os preparativos eco-nôinicospara a guerra". 

John Toland, William Shirei' e Joachíin Feste comen
tam niagfstralmente a periciã. de Schacht. Shirer observa: 

.. To da a sabida magia de Schacht nas finanças 
foi posta a trabalhar para custear a preparação do 
Terceim Reich para a guerra. As emissões de títulos 
bancãrios constituíram apen:is-urii. de seUS expedien
tes( ... ) Sua inStitUição de crédito num pafs que tinha 
pequeno capital líquido e quase nenhuma reserva fi. 
nanceira fói obra de gêflio ou, como alguris diziam, 
de manobras de mestre. A criação das letras .. Me-
fo" representa um bom exemplo. Eram letras cria
das simplesmente pelo Reichsbank e garantidas pelo 

- E_stado, sendo utilizadas p~ra pagar os fabricantes 
de armamentos. As letras eram aceitas por todos os 
baitcos alemães e finalmente -desconiadãs pelo 
Reichsbank. Desde que rlão- aPareceram, nem nos 
relatórios publicados pelo banco nacional nem no 
orÇa.rllentõ governamental, ·elis ajudararTI a manter 
segredo quã.rito à-S dlm"ensõt::s do rcan-i:tameniô d-a 
Alemanha'•. 

No ano seguinte, 1936. em plenos Jogos Olímpicos, 
Schacht foi sub~tituído por Goering; o çonheçid!ssimo 
Goering, na éondução ditatorial da econorriiã alemã. A 

- substituição se deu por decreto secreto! 

John Toland, William Shirer e Joacmm Feste comen
tam magistralmente a perícia de_Schacht. Shirer observa: 

"Toda a sabida magia de Schacht nas finanças 
foi posta a trabalhar para custear a preparação do 
Terceiro Reich para a guerra. As emissões de títulos 
ban_~rios constituíram apenas um de seus expedien
tes( ... } Sua instituiÇão de crêdito num pafs que tinha 

_ pequeno capital líquido e quase nenhuma reserva fi
nanceira foi _obra de gênio ou, ~orno alguns diZiam, 
de manobras de mestre. A criação das letras "Me
fo" representa um bom exemplo. Eram letras cria
das simplesmente pelo Reichsbank e garantidas pelo 
Estado, sendo utilizadas para pagar os fabricantes 
de armamentos. As letras eram aceitas por todos os 
bancos alemães e finalmente desconta-das pelo 
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Reichsbank. Desde que não apareceram, nem nos 
relatórios publicados pelo banco nacional nem no 
orçame·mo governamental, elas ajudaram a manter 
segredo quanto às dimensões do rearmamento da 
Alemanha". 

No ano seguinte. 1936, em plenos Jog_os OHmpicos, 
_ Schacht foi substituído por Goering, o·_conhecidíssimo 

Goering, na condução ditatorial da economia alemã. A 
substítuição se ·deu por decreto secreto! 

Essa digressão, um tanto longa, Sr. Presidente, vem a 
propósito de velho provérbio latino: Lupus pilum mutat, 
non mentein - "O lobo muda o pelo, não a índole". Em 
ã noite de 21 de maio de 1935, o lobo Adolfo Hitler ves
tiu pele de cordeiro e mereceu, por aquele discurso, efusi
vos elogios do Times, de Londres. Na Inglaterra, só um 
homem não se deixou iludir: Winston Churchill. 

MEDO E SEGREDO 
--- ~De tOôOS esses fatos muitas lições "transl:iofdam e deles 

transpiram muitas conclusões, embora não se deva ou 
possã estabelecer, dos ensinamentos recolhidos, qual
quer- comParação co-m o Brasil e seus- governanteS-. õ _que 
tenho em vista é chamar a atenção do Senado, com a de
vida permissão dos senhores Senadores. para certas si
tuações que tornam semelhantes, em maior ou menor 
tom, os regimes de força. Plus ça cbange, pias c"est la 
m~me chose, diz~se em França ... Por mais que mude, 
continua a mesnia coisa". Enquanto não- se erradicam 
todos os sintomas de força, todos, os regimes de força 
_<:.Qntinuam reg_imcs de_ fo_rça. Ainda_ qu~ndo aparentam 
rrleigUiCe, tCrri.ura, afeto, permariCcem fortes, isto é, 
opostos ao Direito: -

A Constituição do Brasil declara, solenemente, que 

..Todo o_ poder emana do povo e em seu nome~ 
exercido" (Art. 1~ § l~) . 

A ConstituíÇão dã China Comunista declara, s·olene
mente, que 

~·T ado o poder na República Popular da China 
pertence ao povo." (Art. 29), 

A Constituição -de República do Iran declara, solene
mente, qúe fica assegurada 

.. A participação de todo o povo na determinação 
de seu destino polític_o, económico, social e cultu
_ral". (Art. 3Y, 8). 

A Constituiçãó da República do Chile-declara, solene
mente, que 

"A República dO Chile é um Estado democráti
co". (Art. 20). 

E por aí ... "Democracias do Sr. General Pinochet"§ 
Mas Jt.s Constituições da França, da Alemanha Oci

d~ntal,-da Espanha., --de Portügal, dos Estados ünidõs dã 
América e de outros países de Estado de Díreito demo
crâtico também sentenciam, de modo soleníssímo, o 
mesmo dispositivo: o pOvo é a fonte de todo_ o poder. A 
Lei Fundamental da República Federal da Alemanha 
contém um mandamento singular, que merece reflexão: 

"O poder legislativo está vinculado à ordem 
cOnstítucional~ os poderes exeCutivo e )udidãriO 
obedecem à lei e ao direito. 

"Não havendo ·outra alternativa, todos os ale
mãe~ têm o direito de resistir contra quem tentar 
subverter-essa ordem" (Art. 20, itens 3 e 4). 

Trata-se, como se vê, da consagração, única no- texto 
constitucional de um Estado contemporâneo, do velho 
direito de resistência. E observe-se ainda que, na Alema
nha Federal, os poderes constitucionais não-apenas obe
decem à lei; também obedecem ao DireitO. Os alemães 
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aprenderam muito. Não querem mais a repetição_ da di
tadura que por pouco não destruiu aquela grande nação! 

E a traição nacional de Adolfo Hitler teve, como jâ vi
mos, o segredo como suporte bâsico, sobretudo a lei se
creta de Defesa do Reich! 

Vemos; pois, que há Constituição e "constituição". 
Na União SoViética, por exemplo, existem uma "consti
tuição" pela qual todo o poder dimana do povo traba
lhador. Mas, como observa Crane Brinton, na sua 
magnífica "Anatomia das Revoluções",- .. se hã real
mente alguma coisa nova na Rússia, U:m elemento totali
tário que realmente transforme os seres humanos, pode
se esperar novos períodos Y ezhovs, mais Lysenkos e 
mais Stalins - revolução permanente, com efeito". 

A propósito, pareCe Ser de Stalin a famosa sentença: 
"Não se disse que a revolução foi, mas que é e continua
rá" ... 

No dia 27 de junho do ano em curso, o Sr. General Fi
gueiredo retirou do Congresso Nac1onil proposta de 
emenda à CoristitriiçãO"q-ueencaminhara ao Legislativo 
aos 18 de abril. Propondo eleições diretas para Presiden
te da República a partir do ano de 1988, o objetivo maior 
do Chefe do Estado foi atingido: ludibriar a boa fé de 
certos setores do PDS, levando-os a votar contra a 
Emenda Dante de Oliveira ou a se ausentar da sessão de 
25 de abril. N aq~ela proposta, acode à atenção o artigo 
que visava a retirar da carta constitucional os nomes dos 
três minístros militares que constam do preâmbulo, 
como se o pretendido e malogrado apagamento pudesse 
apagar as origens ditatoriais da nossa lei maior. No fun
do, a frustada tentativa do Sr. Presidente da República 
consistiu tão-somente no desejo de legalizar ã. violação 
sistemática da legitimidade democrâticã autorizada pela 
Constituição ai"nda enferma de arbltrose. VB:Ie, sobre o 
assunto, escutar a magistral exposição ·de Guglielmo 
Ferrero: 

"A essência de todos os governos revolucionários 
do mundo ocidental é a inversão da fórmula, aplica
da pela primeira vez por Bonaparte à França sob -o 
Consulado, depois de um prifneiiõ enSãiO-nãTiSil=-
pina:· a vontade da nação, acorrentada e dirigida 
pelo poder que deveria ser a emanação dela, procla
mada soberana e mutilada dos órgãos essenciais da 
soberania, o direitO- ae opõsíção e a liberdade de su
frãgío. MUs a operação é contraditória, e como um 
princípio de legitimidade - nunca o repetiremos 
bastante - não pode ser uma mistifiCação, ela fa
lhou e falhará em toda a parte e sempre. Na sua ple
nitude, o governo revolucionário- totalitãrio, diz
se hoje em dia - é mais que- nunca uln governo 
ilegftimo; em lugar de libertai--se do medo, torna·Se 
cada vez mais vítiriiii dele, na propor-ção que_ se es
força por libertar-se. O governo revolucionãrio é o 
regime do medo por excelência, o seu destino infer
nal é que quanto mais reSgUardar-se, mais medO tem 
dos perigos, verdadeiros e imaginários, que o 
ameaçam. Suprimiu a oposição legal dos jornais; 
tranquiliza-se com issõ? De mo_do nenhum: tem 
mais medo que nunca· da oposíÇão late:tJ.te nos 
espíritos. Sabe que o povo murmura, mas como 
quebrou o manómetro do descontentamento públi 
coe já não o pode medir, pensa sempre nele, é toma 
do de obsessão, e acaba por julgá-lo maior que é. 
Fareja, entrevê, crê .descobrir sinais de hostilidade 
por tod~ .1 parte: nas entrelinhas dos jornais subme
tidos a censura, nas discussões que se- realiZam nos 
cafés, nas conversas particulares, nas confidências a 
portas fechadas de todas as familias. O sopro mais 
tênue das murmurações públicas parece-lhe o pró
dromo infa!ivel da revolta geral. Quisera ser um gi
gantesco ouvido à escuta de tudo quanto se diz nas 
choupanas e nos palácios; quisera ler todas as car
tas, penetrar cm todos os cérebros, apanhar todos 
os segredos - os dos confessionários cõmo os das 
ateavas. Multiplica os espiões, ·as censUras, a:s- vTgi.:. 
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lâncias; institui uma grande polícia para vigiar toda 
a gente, ricos e pobres, ignorantes e sábios, humil
des e grandes; cria uma superpolícia para vigíãr-ã 
polícia. Não se fia em nada nem em ninguém. A 
censura, a princípio limitada à imprensa de opo
sição, pouco a _pouco alarga-se a todas as manifes
tações do espírito. O maligno pode ocultar-se em 
qualquer parte: na literatura, na arte, na filosofiã, 
na matemática, nas escolas, nas universidades, nas 
igrejas, nos escritórios, nas fábricas, nas quintaS. E
para defender-se, o governo revolucionário só vê 
uma salvação: aumentar os seus poderes, aumentá
lo ainda, aumentâ-los sempre. Nem mesmo os ple
nos poderes lhe bastam, precisa ainda de mais. Co
meça por monopolizar o poder em todos os seus ra
mos; sem ôemora, precisa de acrescentar a fiscali
zação da indústria, da agricultura, do comércio; 
mas ainda não está contente: tem necessidade de di
rigir a família, os costumes, a vida social, a higiene, 
a cozinha, os gostos artísticos; quer decidir eín últi

-ma iriStãiici8. o qUe ê belo e o ·que é feio, dominar 
toda a vida intelectual, desde a escola até a acade
mia. Tàfna-se tOtalitârio. O totalitarisnlO não é se
não a exteriorização do medo que corrói o governo 
revolucionárío" (G. Ferrero; in "O Poder- Os Gê
nios Invisívt!is da Cidade", páginas 18fjl82 das 
edições "Irmãos Pongetti", Rio, 1945). 

Não diria, nã_o direi que o regime brasilei_ro está con
forme o modelo de governo revolucionário a-cima descri
to. APenas afirmo que a deScrição dos •'Gênios Invisí
veis" coinCide com certos iÔdícios de força, pfesente no 
governo do Brasil, visíveis em todas as partes. Que é o 
SNI, senão uma superpolítica que vigia a própria Polícia, 
sem falar na vigia dos cidadãos comuns e das mais res
:geitáveis autoridades da República? 

Observem-se algumas manchetes dos jornais brasilei
ros de dias recentes: .. Governo impede a votação das- di
retas" (O Estado de S. Paulo, terça-feira, I I de se
tembrb). Não será isso a "exteriorização do medo que 
corrói o governo revolucionário"? Por que impedir a 
eleição direta do Presidente da República? Só hã uma 
resposta: medo do povo ... As Forças Armadas saem do 
páreo, mas, se TanCre-do pender para a Esquerda, poderâ 
sofrer-resistências" (Jornal de Brasília, domingo, 16 de 
setembro). Declaração do Ministro Jarbas Passarinho. 
Sofrer· resistências, mas de quem? Só pode ser da força. 
••figueiredo jura dar posse a eleito no Colégio" (~ornai 
do Br11$il, sexta-feiril., 14 de setembro). Mas o Sr. Presi~ 
dente João Figueiredo não jurou, no ato de sua posse, 
man~er, defender e cumprir a Constituição, observar as 
leis, promover o bem geral e sustentar a união, a iritegrí
dade e a independência do Brasil, Conforme determina o 
Art. 76 da Constituição? Jurou. E não manda a Consti
tuição que, no dia 15 de março de 1985, transfiiã o Presi
dente da República o cargo ao seu _sucessor eleito nos 
termos estabelecidos pela mesma Constituição? Manda! 
Para que, então, um novo juramento? Sinceramente, não 
tenho a resposta, mas é bom lembrar que, antes de que o 
galo cantasse, Pedro jurou três vezes não conhecer Jesus 
Ctisto. E convém igualmente não esquecer de que o galo 
da sucessão presidencial vai cantar, pelo menos é o que 
estatui a Constituição, no próximo dia IS de janeiro! 

"Chefe do EMFA: quem for eleito comandará as 
ForçaS- Armadas" (O Globo, sexta-feira, 14 de se
tembro). Santo Deus compete privativamente ao Presi
dente da RepúbliCa, consoante o Art. 81, XIV, da Cons
tituição, .. exercer o comando supremo das forças arma· 
das"? Compete! Não estatui a Constituição (Art. 90) que 
"As- Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aerqnáutíca, são_ instituiÇões nacionais, 
permanentes e regulares, organizadas com base na hie
rarquia e na _cj_i_sciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República e dentro dos limites da lei"? E~
tatui. De- onde promana essa autoridade suprema do 
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Presidente da República: da Constituição ou do Chefe 
do EMFA? Da Constituição._ Se é verdade que uma de
claração nesse sentido sempre conforta a sociedade, ver
dade também é que, riãO se fundando na Lei Maior tal 
assertiva- eis que a Super lei não confere ao Ministro
Chefe do EMFA, ou a qualquer outro Ministro, compe
tência para convalidar o texto constitucional, - nada 
impede o mesmo Ministro de pronunciar-se em sentido 
contrário. 

Tranquilizante, por sinal, foi a entrevista que o Sr. Mi
niS.tro Oa Marinha, Almirante Alfredo Karan, concedeu 
no-dia 13 deste mês aoJomlll do Brasil, na qual deu con
ta de que, se o Presidente Figueiredo tivesse, por algum 
motivo, de afastar-se do cargo, "o Vice-Presidente A ure
liano Chaves assumiria tranquilamente". Mas, não obri
ga a Constituição que o Vice-Presidente da República 
substitua o Presidente, nos casos de impedimento, e 
suceda-o, no de vaga? Por que, então, a entrevista do Al
mirante Karan? 

E por que essas perguntas? A resposta conduz a mui
tas conclusões, Sr: Presidente. 

ZUMBI-MONARCA 

E por que essas perguntas? A resposta conduz necessa
riaÕlente à revogada competência do monarca, a que 
alude Kelsen. "Desde o momento em que a antiga Cons
tituiÇão perdeu a sua eficácia e ~I' nova se_ tõrriciu eficaz, 
quer dizer, desde o momento em que as normas gerais já 
não são criadas pelo mo!larca competente segundo a an
tiga ConstituiçãO, mas pelo parlamento, competente se-
gundo a nova Constituição, e as leis, já não postas pelo 
monarca mas pelo parlamento apenas, são aplicadas pe
los órgãos inStituídos por estas mesmas leis- e não pe
las _leis ditadas pelo monarca-, os a tos que surgem com 
o sentido subjetivo de criar ou aplicar normas jurídicas 
já não sã-o pensados sob a pressuposição da antiga nor-
ma fundamental, mas sob a pressuposição da nova nor
ma- fundamerltal. As leis ditadas Sob a -antiga Consti
tuição e que não sejam recebidas já não são consideradas 
válidas, os órgãos instituídos de acordo com a antiga 
Constituição já não são considerados competentes. Se a 
revolução não fosse bem sucedida, quer dizer, se a Cons
tituição revolucionária - que veio à existência de acor
do com a antiga Constituição -·se não tivesse torflado 
eficaz, se as órgãos por ela previstos não tivessem ditado 
quaisquer leis que fossem de fato aplicadas pelos órgãos 
previstos nestas leis, mas se, pelo co-ntrário, a antiga 
Constituição tlvesse"permaneddo -efiCaz, não haveria 
qualquer motivo para pressupor uma nova norma fun
damental no lugaf da antiga. Então a revolução não se
ria interpretada como um processo produtor de Dii'-eito 
noYo, mas~ segUndo a antiga ConStituição e a lei pCnal 
que sobre ela se funda e que se consÍdera ainda válida
como crime de alta traiçãO" (HANS KELSEN, ln "Teo
ria Pura do Direito'\ páginas 291/292 das edições "Ar

_mênioAmado", Coimbra, Portugal, 1976). 

Refere-56 o grande sãbio do Direito <\ limitação ~~ 
princípio da legitimidade pelo principio da efetividade, 
que muíto clareiam o caminho que percorre esta expo
siçã-o. 

Com efeito. Conforme o Decreto IDl 69.534, de J 1 de_ 
novembro de _1981 , que tem raízes, como já vimos, em 
Atos Institucionais já rc:vogados, .. No órgão competente 
da Presidência da República haverá livros de registras 
dos decretos se'c-retos ou reservados, devendo a nume
ração desses atas ser iniciada após a vigência deste regu
larriento". Também na Presidência dã República,- "o 
Chefe do Gabinete M(litar e o do Gabinete Civlt'pode
rão alterar ou cancelar a classificação de qualquer docu
mento que, no interesse da administração, tenha que ser 
publicado em Diário Oficial". A classificação de secreto 
ou reservado dá-'se quando o decreto dispunha sobre se
gurança nacional. E a alteração ou cancelamento de 
qualquer documento tem lugar, para fins de publicação 
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no D~ário Oficial, quando no interesse da adminis
traçào.Todo decreto ~ doc!lmento, mas nem todo docu
mento é decreto. No caso do documento que constitui 
decreto que disponha sobre segurança nacional, a classi
ficação de secreto o_u reservado veda. a publicação do tex
to no D~ário Oficial; só ~publica a emenda. Em sendo 
publicada , a emenda torna pública a existência do decre
to, mas não o seu conteúdo. E o documcnt9 que não é 
decreto, se publicado, por ter sido alterado, na Presidên
cia da República, ou ter tido a classificação cancelada, 
pelos Chefes do Gabinet~ Civil ou militar. O imortal 
Prado Kelly, no voto proferido em 07 de maio de 1957, 
em defesa do mandato de seu colega, o Deputado Carlos 
Lacerda, sentencia: "O segredo se revela, o documento 
se publica ou se comunica". Em suma: se-6documento é 
sigiloso, normas legais do conhecimento geral existem 
para protegê~ lo e punif a sua reVelação, nos casos que es
pecifica. Mas nenhum sigilo, ainda que diga íntimo res
peito à segurança da Pátria, pode erigir-se em decreto. 
Em maiOr ou menor grau, pode o segredo restringir~se à 
segurança da Pátria; mas todo e qualquer "decreto está in
variavelmente relacionado ~om o interesse público, 
sobre o qual não pode haver segredo, sobretudo em tem
pos de paz. 

Não é outrà a preoCupação, Sr. Presidente,-dejurístas 
famosos como o notável P_ontes de Miranda, quando as
sim se pronuncia: "Os graves problemas de um país re
sultam, quase sempre, da criação de regras jurídi_cª's que 
o Poder Legislativo não admitiria, bem como das pres
sões econômicas e políticas de Estado estrangeiro" (in 
.. 0 Poder Legislativo'', Revista de Informação Legislati
va do Senado Federal, ne 50, pág. 74). De-fato, o- Poder 
Legislativo, mesmo o poder de legislar que a Consti
tuição confere ao Executivo, não admitem as categoriaS 
de decretos secretos ou reservados. Se o Poder Executivo 
os adota, não é para garantir a inviolabilidade de segre
do indispensável à segur2.nça da Pátria, mas para garan
tia _do sigilo de a tos do_ interesse único e exclusivo do pró
prio Poder Executivo, que não deseja nem permite seja 
do conhecimento público. Pergunta-se: em que casos o 
interesse do Poder Executivo pode confundir~se-co"ffi-a 
segurança da Pátria? S_ó_no caso sui generis de o Poder 
Executivo entender que ele é a Pátria e a Pátria é de. Os 
A tos InstituciOnais transformaram O Presidência d3. Re
pública em monarca. Manifestante da indiscutida vonta~
de de um poder revolucionário, que se presumiu como 
senhor absoluto da verdade absoluta, dele promanava a 
norma fundamental ou as normas fundamentais de toda 
a ordem jurídica com que pontificOu 8:6solutamente. 
Presumia-se, no entanto, que desaparecera o monarca 
com a desapariÇão das normas fundamentais por ele ela
boradas. Ledo engano! A série de decretos reservados ou 
sigilados, iniciada pelo monarca Emílio Médici, e conti
nuadas pelo Presidente João Figueiredo, não deixam dú
vidas quanto à existência do estado revolucionário, do 
arbítrio do monarca, ou do zumbi-monarca. 

Carlos Lacerda, no discurso que pronunciou perante a 
Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, em de
fesa da inviolabilidade do mandato parlamentar, indaga
va: "Jã existem diferenças entre segredo de goveinisfã"e 
segredo do oposicionista, no que tange à defesa nacional 
e aos regulamentos que visam a salvaguardã~la? Então, 
Sr. Presidente, jã se equipara a Oposição democrãtica 
aos espiões, no país em que os adeptos de um credo polí
tico e filosófiCo, que tem sua sede em Moscou, ·coman
dam tropa e dirigem Congress-os de ''pelegos" juntamente 
com o Vice-Presidente da República?" 

Que o_Senado recúe no tempo e promova as devidas 
ilações, mutatis mutandls! 

CARGOS NO SNI 

Nem m'esmo o Sr. General Emílio Garrastazu Médici, 
no auge do Ato Institucional n~' 5, dispôs, por decreto se
creto ou reservado, sobre cargos no Serviço Nacioilal de 
Informações (SNI). Mas o Sr. General João Figueiredo, 
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num dó dia (2 de outubr_o de 1979). di!>pôs, em decretos 
reservados, publicando apenas a ementa do Diário Ofi
cial, sobre cargos de Chefes de Agências do s:Nt e sobre 
o Exercfcio dos mesmos cargos (Decretos reservados n?s 
06 e 07, mencionados). Não satisfeito, acres-centou, pelo 
Decreto n<? II, de 5 de novembro de 1980, também reser
vado, dispositivo ao Decreto n9' 07- Reservado, de 2 de 
outubro de 1979, que dispôs "sobre o exercício de cargo 
de Chefe de Agências do Serviço Nacional de Infor
mações". 

E (.,"Tiou .. Funáo Especial de n?tureza contábil, na for
ma do artigo 172 do Decreto-lei n~' 200, de-25 de feverei
ro de 1967", através de decreto secreto. 

Decreto-lei n'i' 200, de 25 de fevefelro de 19-67: 

Art. 172 "O Poder Executivo assegurará auto
nomia administrativa e financeira, no grau conve
niente, aos serviços, Institutos e estabelecimentos in
cumbidos da execução de atividades de pesquisa ou 
ensino ou de caráter industrial, comercial ou agríco
la que, por suas peculiaridades de organização ·e 
funcionãm_eo_to, exijam tratamento diverso do apli
cável aos demais órgãos da Administração Oireta, 
observada sempre a supervisão ministerial. ( ... ) § 29 
-Nos casos de concessão de autonomia financeira; 
fica o Poder Executivo autof-izã._do a instituir fundos 
especiais, de naturexa contábil, a cujo crêdito Se te
varão todos os recursos vinculados às atividades do 
órgão autónomo, orçamentários e extra
orçamentários, inclusive a receüa própria". 

t do conhecimento público a existência da autori
zação referida no § 29 do Decreto-lei n9' 200, de 25 de fe~ 
yer_eírO de 1967, pois; fendo sido publicado, não só·se im
põe à sociedade com força de lei como permite à socieda
de cumpri-lo, eis que publicado. Mas em que norma jurí
dica reside _o poder do Presidente da República de insti
tuir fundos especiais mediante Decreto Reservado, do 
qual o Diário Oficial publica só e somente a ementa? 
Ora, .. Maii corvi mal um ovum" ("Do corvo reuiril o ovo 
é ruim"). diz um adágio de Erasmo. Onde está aí ores
guardo da segurança nacioOai, ou a gu-arda de segredo 
indispensável à segurança da pátria? 

Que atas contábeis são essas, que não são publicadas? 
(Lembre-mo-nos das letr?s contábeis do Dr. Schacht, 
que não apareceram; nem nos relatórios PUblicados pelo 
Banco Nacional, nem no orçamento Governamental!!!) 
Quais os "serviços, institutos e estabelecimentos", aludi
dos_ pelo Decreto-lei n9' 200, beneficiados com esses fun
dos especiais implantados com Decreto Reservado? Será 
algum serviço de âmbito nacional, algum serviço nacio
nal de informações, por exemplo??? 
. Não posso responder. E quem pode? Só o reino 

zumbi-monárquico indevassável, antijurídico e anti
social do Palácio do Planalto! · 

Relativamente aos demais Decretos, reservados e se
cretos, do Sr. General João Figueiredo, cabe apenas 
transcrever o que determina a Constituição Federal: 

Constituição, Art. 43: 

"Cabe ao Congresso Nacional, com a_ sanção do 
Presidente da República, dispor sobre todas as ma
tériaS de- corilpetência da -Uiliãõ; es-pecialmente: 

( ... ) 
III- fixação dos efetivos das forças armadaS 

para o tempo de paz." 

Firialmente, Sr. presidente, cabe observar que o Brasil 
não está_ vivendo nenhum estado de guerra, declarado ou 
não. Salvo, é claro, 2.Iguma guerra secreta ... 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex.• um aparte? 

9_~R. FÁBIO LUCENA - Pois não,~~~~ y. Ex• 
com muito ~razer. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• faz muito bem em 
trazer à.tr1buna do Senado Federal a de-núncia de11ovos 
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_e sucessivos decretos secretos, assinados pelo Senhor 
Presidente da República, porque s_e nós estamos, como 
diz o próprio General João Figueiredo, em tempos de 
abertura, é de estarrecer que atos como esses continuem 
a ser as_sinados num país que se pretende democrático. O 
discurso de V. Ex~ prova à sociedade que nós ainda esta~ 
mos em tempos de pleno autoritarismo. Formulo votos, 
nobre Senador Fábio Lucena, ao congratular-me com o 
seu pronuciamento, que reflete o pensamento de toda a 
Bancada do PM DB no Senado, que o futuro Presiden'te 
da República, sem dúvida alguma o ex-Governador Tao
credo Neves, possa restaurar, por inteiro, a plenitude de
m_ocrática peste País, o que evitará que decretos- dessa 
natureza continuem a ser etnitidos,_ numa agressão fron
tal ao Poder Legislativo. 

O SR •. FÃBIÓ -LUCENA - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, nobre Líder Humberto Lucena, mas o grande peri
go, nobre Senador, o grande perigo não é bem o dos de
cretos seCretos e reservados que mencionei. O grande pe-
rigO é a ex1stência, que não se sabe se sim, se não, de al
gum decreto secreto determinando que o futuro Presi
dente da República já está eleito. Este, nobre Líder 
Humberto Lucena, é o grande risco e o grande perigo 
que corre o Brasil! - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidnete, (Muito bem! 
P8Tmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FÁBIO LUCENA EM SEU DISCUR
SO: 

DECRETO RESERVADO No I. 
DE J I DE NOVEMBRO DE 1971. 

Modifica a organização d& Força TCiestre -e dá ou
tras prm:idências. 

DECRETO RESERVADO No 2. 
DE 18 DE JANEIRO DE 1972 

Cria a 1' Ala de Defesa Aérea. 

DECRETO RESERVADO No 3, 
DE 12 DE ABRIL DE 1972 

Dispõe sobre unidade do Exército. 

DECRETO RESERVADO No 6, 
DE 2 DE OVTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre cargos de Chefes de Agências do Ser
viço Nacional de Informações.·· 

DECRETO RESERVADO N' 7. 
DE 2 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre o exercício do cargo de Chefe de 
Agências do Serviço Nacional de Informações. 

DECRETO SECRETO No 8. 
DE 17 DE JANEIRO DE 1980 

Aprova a diretriz para o estabelecimento de estru
tura miHtar 

DECRETO RESERVADO No 9, 
DE 18 DE MARÇO DE 1980 

Cria o Comando de Defesa Aeroespacial- Brasilei~ 
ro - COMDABRA e dá outras providências. 
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DECRETO RESERVADO N• 10, 
DE 18 DE MARÇO DE 1980 

Cria o Núcleo do Comando de Defesa Aeroespa
cial Brasileiro- NUCOMDABRA e dá outras pro
vidências. 

DECRETO RESERVADO N• 12, 
DE 19 DE MAIO DE 1982. 

Cria, no Serviço Nacional de Informações a unida
de administrativa que especifica. 

DECRETO RESERVADO N• 5, 
DE 12 DE JULHO DE 1979 

Cria Fundo Especial de natureza contábil, na for
ma do artigo 172 do Decreto lei n9 200, de 25 de feve
reiro de 1967. 

DECRETO N• 83.7f3; DE li DE JULHO DE 1919 

Concede àJulio,Jullo & Cia. Ltda. o direito de la
vrar granito no Município de Sorocaba, Estado de 
São Paulo. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 8 I, item -III, da Constituição, e noS
termos do artigo 43 do Decreto-lei n"' 227, de 28 de feve
reiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo 
Decreto-lei n9 318, de 14 de março de 1967, Decreta: 

Art. 19 Fica outorgada à Julio, Julio & Cia. Ltda, 
concessão para lavrar granito em terrenos de sua pro
priedade, no lugar denominado Pedreira São Domingos, 
Distrito e Município de Sorocabã, Estado de São Paulo, 
numa área de 20,72 ha, delimitada por um polígono, que 
tem um vértice a I.JJ5m, no rumo verdadeiro de(.. •. ), do 
centro do entroncamento da Estrada da Caputera com a 
Rodovia Raposo Tavares e os lados a partir desse vérti
ce, os seguites comprimentos e rumos verdadeiros 290ril
E, 680m-S, 90m-V, 90m-S, 200m-W, 730m-N. 

Art. 29 A concessão de que trata este Decreto é ou
torgada mediante as condições constantes d.o Cód_igo de 
Mineração e_ seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 
n• 62.934, de 2 de julho de 1968. 

Art. J9 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
puhlicação. (DNPM n' 806.470/77) 

Brasília, 11 de julho de 1979; 1589 da Indenpendência e 
91• da República.- JOÃO B. DE FIGUEIREDO -
C..esar Cais Filho. 

DECRETO N• 83.714, DE li DE JULHO DE 1979 

Concede à GOIASCAL S.A. Mineração e Cal~ 
cário o direito de lavrar calcário no Município de Pal
meiras de Goiás, Estado de Goiás. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, it~m III, da ConstitU.íÇão;-e nos 
termos do artigo 43 do Decreto-lei n9 227, de 28 de feve
reiro de 1967 (Código de Mineração), alterad() pelo 
Decreto-lei n9 318,• de 14 de março de 1967, Decreta: 

Art. J9 Fica outorgada à GOIASCAL S.A Mine
ração e Calcário cOncessão para lavrar calcãrlo Com ter
renos de propriedades de_ Agenor Ferreira de OliVeira e 
Maria de L. Gonçalves de Oliveira, no lugar denomina
do Cesarina, Distrito e Municfplo de Palmeiras de 
Goiás, Estado de Goiás, numa área de 21 ,30ha, delimita- -
da por um polfgono;que tem um vértíce a 2.151,99m, nO
rumo verdadeiro de 60921 'SW, dã. ponte sobre o C6frego 
Boca na BR-060 e os lados divergentes desse vértice, os 
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 600m-S, 
JSSm-W. 

Art. 29 A concessão de que trata este Decreto é ou
torgada mediante as condições constantes do Código de 
Mineração e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 
n9 62.934, de 2 de julho de 1968. 
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DECRETO N• li - RESERVADO 
DE 5 DE NOVEMBRO DE 1980 

Acrescenta dispositivo ao Decreto n9 7- Reserva
do, de 2 de outubro de 1979, que dispõe sobre o 
exercido de cargo de Chefe de Agências do Servico 
Nacional de Informações. 

DECRETO N• 85.318, DE 4 DE NOVEMBRO DE 
1980 

Abre à Câmara dos Deputados, o crédito supleN 
mentar no valor de Cr$ 840.000.000,00, pilra reforço 
de dotações consignadas no vigente Orçamento. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da 
autorização c_ontída no artigo 79, da Lei n\> 6.730, de 3 de_ 
dezembro de 1979, Decreta: 

Art. ]'1 Fica aberto à Câmara dos Deputados, o cré
dito suplementar no 1(alor de Cr$ 840.000.000,00 (Oito
centos e quarenta milhões de cruzeiros), para reforço de 
dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste De
creto. 

A rt. 29 Os recursos necessáriqs à execução do dis
posto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial 
da dotação orçamentária indicada no anexo II deste De~ 
creto, e no montante especificado. 

Art. 3'1 Es_te Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília-, em 4 de novemhro de 1980; 1599 da lndepen
déncia e 929 da República.- JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas - Antônio Delfim Netto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Seriador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS
CURSO. QUE. ENTREGUE À REViSÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a 
palavra. ao nobre Senador Pa_ssos Pâ:rto, pa_ra utna çomu~ 
nicação. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma co
municação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 11, no Gabinete da Ministra da Edu
ca~ão c C~ultura, Esther Ferraz, em cerimónia singela, re
ceberam o prêmio "Grande.<> Educadores Brasileiros", 
respectivamente no 29 e 39Jugares, as Professoras Maria 
Tht!tis Nune.<> da Universidade Federal de Sergipe e Ma
ria do Amaro Borge.<; Ferro, da Universidade do Piauí. 

Nesse concurso, promovido pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEPE), foram 
inSCritos cinqüenta trabalhos de educadores e pesquisa
dores de todos os estados, mas a nenhum foi concedido o 
primeiro lugar. 

Cqube à miilha colega de infância;conteri-ânea de !ta
baiana e amiga Maria Thctis Nunes, o justq prêmio de 
segunda colocada com o trabalho "Manuel Luís Azeve
do D'Araujo: -um Educador da Ilustração". Manuel 
Luís, que é nome antigo de Gru-po Escolar em Aracaju, 
foi Diretor de Instrução Pública do Estado e um refor~ 
lnador da educação nos tempos pioneiros de Sergipe. 

Corn este trabalhÇl, a Professora Maria Thetis Nunes 
nos informa que.lhe foi "possível resgatar do esqueci
mento um homem que acreditava na educação, um hu~ 
man_ista que colocou a vasta cultura, de que era possui
dor, a serviço d~ sua terra e de sua gente. Um inovador 
que _abriu novos caminhos na vida educacional de Sergi
pe, numa vitória do futuro sobre o passado. Como tan
tos outros conterrâneos, Manuel Luís tinha fé no poder 
das idéius _como agente-tran-sfonlüidor da sociedade". 

Realmente, Sr. -Presidente e_Srs: _Senadores, está na 
hora d~ Se_ faLer Um- JeVantami!iito e um ::i aVaijaçào du 
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importante contribuição de Sergipe à renovação do pen
samento brasileiro, contribuição_ revolucionária e pro
gressista, talvez a maior da nossa história cultural, políti
ca e social. Começamos por Tobias Barreto, da Escola 
do Recife, quando "como um ciclone", na visão de 
Graçu Aranha, ensinou seus discípulos a pensarem de
sassombradamente, indiferente às autoridades e aos câ
nones. Continuá-lo-ia, Sílvio Romero, o discípulo apai
x.onado, destruindo tabus, varrendo escombes, denun
ci_ando as mazelas nacionais, não por prazer icono.clasta, 
mas para a construção de um Brasil identificado com 
suas origens, duradouro, progressista e respeitado no ce
nário internacional. Gumercindo Bessa, o advogado do 
Acre, o jurista incomparável e infinito. Fausto Cardoso, 
o tribuno e pensador político, cuja voz e açào tão infla~ 
m<ldas e retumbantes, ainda hoje ecoam na Câmara Fe
dcr_al, na impren~a carioca e nas gerações culturais e 
políticas do meu--Estado. Manuel Bonfim, cujo ciriqÍJen
tenário de sua morte, há pouco tempo homenageei desta 
tribuna, pugnou na imprensa e em livros ·por um País 
não alienado, livre da espoHação das forças internacio
nais, at~ação que levaria Azevedo Amaral a colocá-lo 
entrC às prímeiros que contribuíram para despertar na 
consciência brasileira a ânsia de encontrar a própria rea
lidade, definindo-o "como um dos mais esclarecidos pre
cursores ·do movimento de realismo poHtico que nos in
te~rou no curso n-ormal de nossa evolução política". 
João -~ibe_iro, talento múltiplo, sempre identificado com 
aS raízes naCTOnaís, enveredando pela História, sendo um 
dos primeiros a buscar a iilterpretação sócio-econômica
da SUJ:! evolução, a qual, didatica.mente, ele p_rocurava le
var aos jovens. Manoel CurveJo de Mend-onça, o jOrna
lista ói"ilhante, o romancista social, a quem a preocu-

. paçào com um mundo_maisjusto_e mais humano o leva~ 
ria a enveredar pelo socialismo utópico; um dos primei
ros a utillzar, entre nós, suas categorias na interpretação 
dos fatos e a tentar torná-lo realidade com a criação da 
efémenr Univ~rsiáade Popular Cin 1904. Contemporâneo 
seu~ outro sergipai1.o rossuidOr-da_mesma angústia ante 
os problemas sociais, Silvério Fontes, -propagava O soci3.
lismo científico no famoso Manifesto S0cial1sta Brasilei
ro de 1902. Já Martinho Garcez, Jurista e Sen<_!dor, em_ 
19~1, escandalizava a sociedade patriarcal, ao defender 
na imprensa e nesta Cã:sa a tese av<:i.nçada do Divórcio. 
Enquanto Deodato Maia, com as mesmas armas, lutava 
em 1918 por um a legislação social que contivesse a espo
liação que se abatia sobre os trabalhadores, defendendo 
a participação do operário no lucro das empresas. 

Em outro campo do pensamento político e filosófico 
mas com o mesmo idealismo e fervor pela Pátria, Jack
son de Figueiredo iniciava a revolução espiritualista do 
Centro Dom Vital, que teria discípulos e seguidores do 
v1,1lto de Tristão de Ataíde. . 

Nesta Tribuna e na outra Câm-ara dos Deputados, 
evoco entre outros, Gilberto Amado e Carvalho Neto, 
conferencistas do pensamento politico brasileiro, estu
diosos das nossas disparidades e agentes da transfor
mação social da nossa Pátria. 

Ao assinalar nesta tarde, a honra do prêmio recebido 
por Maria Nunes, desejo congratular-me com a cultura 
do meu Estado, a sua Universidade, os seus instítutos-de 
pes-quisa e de ciência,-o seu "paiquet" intelectual e tudo 
que hoje constitui a lembrança e a reconstrução do anti
go ··ninho das águias", onde um dia nasceram e desejam 
sempre exaltá-lo e glorificá-lo, o nosso imortal Sergipe 
Dei Rey. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Prestdente, de acordo com o 
art. 16, item VI, do Regimento Interno, peço a V. Ex.• a 
gentileza _de me conceóer a palavra, para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ·ao nobfc Senador Fábio Lucena, para uma co
muriicaçi.'io ii1adiável. 
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O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- -AM. Para uma 
comunicação Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs_. Senadores:_ 

O JornalO Estado de S. Paulo publíca, na edição de 
hoje, ma teria da maior gravidade, da qual devem o Sena~ 
doJ, .a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e a 
Nação tomar ciência. para as _provídéncías cabíveis. 

O titulo da matéria é o seguinte: "Militares exigem 
apoio a Paulo Malur•. Eis o texto: 

O documento de trabalho elaborado pelas cúpu
las militar_es, defende nova estratégia -de comuni
cação sociã.l "mais agressiva e mais sofisticada''. 

"A agressividade e a sofisticação têm e_dereços 
certos: elas se processariam por duas v-fas, confluin-
do para um mesmo objetívo;-11>- criação, sem co
municação oficial, de um grupo encarregado de 
pressionar a imprensa, orientado pelo chefe do Ga
binete Militar. Rubem Ludwig, com o apoio do 
Dentei, Receita Federal, Serviço Nacional de lnfro
mações - SN I - e o porta-voz da Presidência da 
República; 2~' - fazer sentir aos residentes das em
presas de comunicação - televisão, rãdios, jornais e 
revistas - o desagrado do governo com o maior 
desta_que dado ao co_ndidato d~- oposição e as possi
bilidades de composições de mútuo interesse". 

Sr._ Presidente, o Governo fica no dever moral de_es_
clarecer essa questão. Já na segunda-feira, a revista Veja 
fez denúncia de igual gravidade. Denunciou a revista 
Veja e o Governp silenciqu, que no comício de Goiânia 
oficiais do Exército foram presos pela Polícia Ff:de:ral, 
quando afixaram cartazes de propaganda do Partido Co
munista, no comício de Tancredo Neves, a fim de criar 
um clima psicológico favorável a represálias contra o 
candidato das Oposições, sob a alegativa e sob o pretex
to de_q'ue essa candidatura está sendo urdida, está sendo 
manipulada pelos setores extremistas do nosso Pais. 

Era o comunicado, ficando o Governo, através_ das Li
deranças no Senado e na Câmara dos Deputados, na 
obrigação de cQntestar essas afirmaçõ~. da imprensa, 
sob pena de tê-las como válidas e, em as tendo assim 
configUrando fato da maior gravidade pra a tranqUilida
de do Pais. 

Multo obrigudo pela gentileza de V. Ex', Sr. Presiden-
te. {Muito bem!) -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR FÁBIO LUCENA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

MILITARES EXIGEM APOIO A MALUF 

A reunião de segunda~feira entre o Presidente João Fi
gueiredo e os_ ministros do Exército, Marinha, Aeronáu
tica e EMFA, assistida também p-elo chefe do Gabinete 
Militar e pelo chefe do SNI, teve por finalidade a anãlise _ 
de documento entregue na semana passada pelo General 
Walter Pires, o Almirante Alfredo Karam, o Brigadeiro 
Dêlio Jardim de Mattos eº brigadeiro Waldir Vasconce
los, propondo medidas objetivas capazes de assegurar a 
vitó_fia de Paulo __ maluf no colégio eleitoral. 

Aquilo que o porta-voz palaciano rotulou generica
mente de análise do momento polítiCO tratou~Se,-em-rea
lidade, de criteriosa àvaliação dos 13 itens do documento 
de trabalho dirigido a FigUeiredo, pelos ministros milita
res, e que serviu- de roteiro para o primeiro esforço efeti
vamentc sério, por parte do governo, em favor do cand_i~ 
dato do PDS. 

Para que Maluf seja eleito, impõe-se, segundo a visão 
dos ministros militares expressa no referido texto, a 
adoção de um elenco de medidas. A saber:_o engajamen
to efetivo e não apenas formal dos MinistériOs cív"is
todos eles- no esforço em prol do candidato pedessista; 
evitar opiniões e ações conflitantes por parte dos chama
dos "ministros da cusa" Ludwig, Medeiros e Leitão de 
Abreu, por sinal, este, ausente da reunião eminentemen-
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te castrense, rea!lzadu na tarde de segunda-f-;;ira, em 
Brasília. E aindu: eliminar o "bloqueio da imprensa" 
-contra o Candidato goverilista e contra o próprio gover
no, dar "sentido concreto" à atuaç1io das Forças Arrna
dus, -4ue não se pode restringir "ao campo das palavras"; 
finalmente, mediante a integração do Presidente da Re
públi.:a nesta estratêgia destinada a derrOtar Tancredo 
Neves, conferir-lhe, de maneira inequívoca, .. a centrali~ 
zaçào do processo". 

Tátic!l 

Um dos lances táticos desta estratégia para <i" vitória 
m.ilufista prevê a criação, sem comunicação OflciilJ, de 
uril grUpO destinudo a coordenar as açõ_es de campanha, 
em nível de governo, com a participação, entre outroS, 
do_ Pre_sidente da .República, do Ministro Leitão de 
Abreu (se enquadrado), do Presidente do PDS, Deputa
do Augusto Franco, e dos líderes partidáriOs no Senado, 
Aloy,~io Chaves, e. na Câmara, Nélson Marchezan. Essa 
medidu !ieria precedida de declaração expressa do Presi
deJ}te d~ Rçpública de que está em campanha política 
por seu partido (isso já aconteceu nos comícios de Cuia
bá e Porto Velho), mas também em reunião ministerial, 
com cobertura direta para todo o País, via EM_!!RA
TELc 

A integração entre os selares cívis e mílitares do gover
no se faria através de reuniões sistemáticas dos quatro 
ministros militareS, tanto para .. acompanhamento do 
processo político" quanto para fins de comunicação so
cial. O comando incontest::ível por parte do Presidente 
da República, nessa ação integrada anti Tancredo, fica
ria evidenciado pelo comp_!om_isso dos ministros milita
res de submeterem a_Figueiredo suas avaliações periódi
cas, em todos os campos. Esses campos não são explici
tados, mas é lícito supor que são aqueles consagrados 
pela çioutrina da Escola Superior de Guerra, oü seja, 
econõmico, militar, político e psicossocial. 

Pelo plano dos ministros militares, cadq. ''ministro da 
Casa", isto é, Ludwig, Leitão e Medeiros, deverá ter mis~ 
são específica, para que não haja superposição ou confli.: 
to entre eles. Um claro ultimato ao ause-nte da reunião de 
segunda-feira, o jurista JoãO leitão de Abreu, que na 
medida em que Figueiredo aceitar o plano - e há evi
dências _de que já o fez, pelo menos em parte-, deverá 
enquadrar-se ou despedir-se. 

Delfin Netto e Mário Andreazza são os únicos minis
trO$ referídos expressamente no plano. Deste, exige-se 
"defíníçào política sem subterfúgios e apoio efetivo ao 
candidato partidário". Isto já aconteceu, pois na mãnhã 
de segunda-feira o Ministro do Interior telefonou ao Go
vernador Jair Soares, do Rio Grande do Sul, pedindo
lhe pronta definição em favor de Maluf. Quanto a Delfin 
Netto, deve ser orientado no sentidQde que a liberação 
de reCursoS para os-Estados seja autorizada previamente 
por Figueiredo, num plano de ação política--ínfegrãda 
com os governadores. Os ministros militares orientam 
ainda o Presidente sobre como ele, supostamente o con
dutor do processo, deveria orientar seus assessores em 
favor da candidatura do Deputado Paulo Maluf. 
, As ~eferências expressas a Andreazza e a Delfin não 

excluem a participação dos outros ministros. A e:stes, ca
beria prodüzir" relalQrion;eriõdicos de suas ações con
cretas em apoio do candidato oficial. Na ausência destas, 
rua. 

O documentá de trabalho elaborado pelas cúpulas mi
litares, defende_nova estratégi_a de comunicação social 
"mais agr~ssiva e mais so"fisticada". E, de passagem, pão 
poupa críticas ao porta-voz Carlos Átila e, principal
mente, àqueles que o abastecem de informações, ao pre
conizar o resta_belccimento da credibilidade pública do 
porta-VOz, pela valorização do peso de suas infor
mações". 

A agressividade e a _sofisticação têm endereços certos: 
elas se processariam por duas vias, confluindo para um 
mesmo objetivo; 1<?- cria~ào, sem_comunic_ação oficial, 
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de um gruPo encarrigãdo de_ pressionar a imprensa; 
orientado pelo chefe do Gabinete Militar, Rubem Lud
wig. com o apoio do DENTE L, Receita Federal, Serviço 
Nadonal de Informações, SNI- e o porta-voz da Presi
dência da ,República; 29 - fazer sentir aos Presidentes 
das empresas de comunicação - televisão, rádios, jor
na_is c revistas- o desagrado do g_overno_com o maior 
destaque dado ao cundidato da oposição c às possibilidl!
de.." de composições de mútuo interesse. liá uma reco
mendi.lçào expressa; que este interesse do governo seja 
manil'cstado através do diálogo. 

rinalmente, uma advertência taxativa; todos os envol
vidos nesta operação devem ser conscíentízados de que 
"o tempo disponível é mínimo". 

O rumo perigoso mas não surpreendente que a suces
são presidencial vai tomando evidencia o seguinte; as cú
pu!us militares, através dos respectivos ministros, opta~ 
rum por ações reservadas, a tal ponto se revelaram des
g<lstantes alguma~ da~ manifestações de Pires, Délio c 
Karam, sob a forma de ordens do dia, discursos e deda
ruçõcs à imprensa. Essas manifestações não tiveram jun
to uo chamado púbfico interno a receptividade esperada, 
razão por que a pressão sobre o Presidente da República 
passou a ser feita a nível de cúpula, que supostamente re
netiria o pensamento de Exército, Marinha e Aeronâuti
ca~_Supostamente é bom frisar. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kitlumc, para uma co
municação, 

O SR. JOR(;~ KALUME (PDS..,. AC .. Para)Jma co
municaçà.o, Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presideilte e 
Srs. Senadores: 

Não obstante eu ter me congratulado com _Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, no dia 13 deste 
mês, pela inauguração da estrada Cuiabá_~Porto Velho, 
retorno para, mais uma vez, deixar bem dimensionada a 
alegria do povo daquela região e muito especialmente do 
Acre, por esse trabalho gigantesco em prol do Oeste__bra~ 
sileiro, que vai ·servir, inegavelmente, para a verdadeira 
arrancada desenvolvimentista que nós todos almejamos. 

Em julho, recebi uma carta do Ministro Cloraldino 
Severo sobre este assunto, na qual S. Ex~. atendendo aos 
sucessivos apelos que venho fazendo, desde quando De~ 
putado, no períádo de 1963 a_ 1976, dizía: 

cARTA N• 962(GM 
Exm9 Sr. 
Sen. Jorge Kalume 
Senado Fedt<ral 
Brasília- DF 

Brasília, 6 de julho de 1984 

Tendo em vista o permanente interesse, demons-
-trado--porY:Exlt, a respeito do prosseguimento da 

construção da BR-364, no trecho Porto Velho~Rio 
Branco, de vital significado para essa promiSsora re
gião, tenho a satisfaçào de informar o que se segue: 

- Face à importância que esta rodovia represen
ta para os Estados do Acre e.Rondónia, em especial 
para o primeiro, o Ministério dos Transportes, des
de 1981, vem procurando_conseguir a participação 
do Banco lnteramericano de Desen:volvimento -
81 D, no financíamento do projeto para a sua p-avi
mentação; 

- Diante da manifestação iriicialmente favorável 
daquele Banco, devida, inclusive, às características 
regionais de projeto no âmbito latino-americano, 
iniciou-se o processo de conco-rrência pública para a 
obra, que contou com a presença do Exm9 Sr. Presi
dente da República, em Rio Branco, em agosto de 
1982; -

-A despeito dis~o, a aprovação formaf, pelo 
BJD, vinha sofrendo retardas, por se situar o proje
to fora da quota. de financiamento, acertada com o 
Governo brasileiro; 
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-As negociações posteriores, mantidas com o 
Banco, em Washington, no mês de abril deste ano, 
conduziram a umll decisão efetiva para o assunto, 
em decorrência da qual veio ao Brasil, em junho 
passado, uma Missão de Pré-Avaliação daquela en
tidade bandria, para rever, com o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem- DNER, todas 
as informações necessáriãs__à_ montagem definitiva 
do projeto; 

-Todo esforço está sendo desenvolvido no sen
tido de o empréstimo ser aprovado em dezembro 
próximo, o que permitirá a Contratação das obras 
ainda no corrente ano; 

-O valor do projeto está estímado, a preços 
atuais, em Cr$ 216,0 bilhões equivalentes a US$ 
122,6 milhões, para a construção c pavimentação 
dos 501,6 km da rodovia. Já está acertado, com a 
Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública que os desembolsos serão efetuados em 3_ 
exercícios financeiros, visando a não alterar os co-m-: 
premissas assumidos com o BID e, por outro lado, 
não exigir a curto prazo, valores elevados de contra
partida. 

Dessa forma, dentro em breve, o Ministério dos 
Transportes cumprirá a auspiciosa meta de integrar, 
definitivamcnte;--a-capital do Acre à malha _ _rodo
viária federal. 

Cordiais saudações,- Cloraldino Soares Severo, 
Ministro dos Transportes. 

Quando Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública partiu para a hiãuguração, dirigi a Sua Excelên
cia um telex, no dia 11, com o seguinte teor: 

Sr. PresiáenteJoão Baptista Figueíredo- Palá
cio do Planalto - Estação destinatária, Brasília -
DF.- NR- 1239 de 11.9.84- No momento em 
que Vossa Excelência viaja para inaugurar asfalta
menta da grande rodovia BR. 364, no trecho 
Cuiabã-Porto Velho cumprindo, assim, promessa 
do então candidato, além das _minhas antecipadas 
congratulações, levo ao eminente Chefe Naçã_o_meu_ 
apelo no sentido se determinar ainda no seu gover
no, o início do trecho da mesma BR. 364 entre Por
to Velho-Rio Branco, no_ total de 500 KffiS.-Essa ro
dovia para nós do Acre, representa nossa coluna 
vertebral para que seja-alcançado o desen~olvimen
to Acreano e a _integração do Acre as demais unida
des da federação. Confiamos e esperamos ouVir, 
quando da solenidade inauguratória, a proclamação 
de Vossa Excelência sobre o prosseguimento -dos 
trabalhos até a capital Acreana . PT CDS SDS PT 
Senador Jorge Kalume. 

Sua excelência O senhor_ Presidente da Repóblica aca
ba de me dirigir o se"gulti.te telegrama 

Senado Jorge Kalume 
Sendor Federal 
Brasília DF. 
17/9/84- Agradeço seu telegrama e aproveito 

para comunicar-lhe que seram asfaltado, ainda no 
meu governo, o trecho BR- 364 entre Porto Velho 
- Rio Branco . -cordialmente João Figueiredo 

Quero deixar esse registro para a história. 
Juntamente com tudo isso, quero tembém ler o magní· 

fico discurso dC-Sua Excelência, pronunciado em Cuia
bá, no dia 13, quando da_ inauguração dessa rodovia: 

"Senhor Governador, 
Senhor Ministro, 
Meus Senhores, 

Minhas Senhoras 
A abertura ao tráfego da BR - 364, no_tre._cbo 

Cuiabá-Porto Velho, assinala a conclusão da mais 
importante obra rodoviária de meti Governo. 
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Não preciso dizer do signitlcado da rodovia para 
o desenvolvimento desta região, que hoje testemu
nhu um dos mais rápidos surtos de crescimento de 
nossa história. 

A construção da BR - 364 obedeceu a uma vi
são nova do significado de uma rodovia. NãO Cons· 
truímos apenas uma estrada, Criamos, no quadro 
do Progruma Integrado de Desenvolvimento do 
Noroeste do Brasil.- POLONORDESTE-, uma 
estrutura integrada de apoio ao desenvolvimento, 

-de que a BR - 364 é a espinha dorsal. 
Assentamento de agricultores, regularização fun

diária, projetas de colonização, rede escolar e sani
tária, assistência téc:nica rural, abastecimento de á
gua e energia elêtrica, deverão complementar-se 
num conjunto harmônico, em que o desenvolvimen: 
to econ__ômico e social assume seu pleno valor huma-
nista. 

Não des_curamos a perspectiva ecológica, ciosos 
.. de preservar os equilíbrios -regionais;-nem o respeito 

e o apoio às populações indígenas, seguindo uma 
tradição que honra a memóriã. do grande Marechal 
Rondon. 

A conclusão desta obra, em período de tantas 
restrições econômicas, demonstra o interesse priori
tãrió de meu Governo pelo desenvolvimento desta 
região e pela prosperidade e bem-estar dos seus ha· 
bitantes. Revela, igualmente, aos que ainda alimen
tassem dúvidas, nossa capacidade de lutar e de cons· 
truir, valorizando as inesgotáveis potencialidades_ de 
nosso País. 

A visão desta nOva fronteira, a coragem e a-tena
cidade de seu povo, sua operosidade e sua dedi~ 
caçào, exaltam o sentimento de orgulho de sermos 
brasileiros e confirmam nossa fé no grãnde futuro 
de nosSo- País. --

Vamos aqui associadas a ação estatal e a inicia ti
vã privada completando-se, de forma equilibrada, e 
criando condições para a formação-de uma socieda
de livre e democrática. Em alguns casos terá o Esta
do Se antecipado aos desejos da coletividade em ou
tros, andou esta mais rápido, e pressiona o Governo 

-por novas- iniciativas. 
Ê: normal que assim ocorra, no process_9 acelera

do de desenvOlvimento que vive esta região, 
Este quadro de livre iníciativã e de democracia 

espelha fielmente os anseios da Nação~ Preservá-lo e 
assegur(!r seu amadurecimento, -para conduzir o 
Pais a uma nova etapa de sua História, semPre- foi e 
continua a ser o principal objetivo de meu Governo. 

Orgulho-ffi-e de honrar a palavra empenhada _e de 
desmentir todas as especulações tendenciosas: O 
processo de consolidação democrática prossegue 
dentr·o--ac,- calendáiio consfitUdOrial. Meu sucessor 
será escolhido pelo jogo livre de eleiçõ_es,· renhida
mente disputadas. 

Ao tranSferir-lhe a_ faixa presidencial, estarei co
roado a obra de red-emocratização do País. Se meus 
contemporâneos não me quiserem fazer justiça, o 
julgamento desapaix-orlado da História -o fará. 

Estou certo de que conduzi o País pelo caminho 
da democracia e da preservação das liberdades indi
viduais; da livre iniciativa e da justiça social. 

Lutei pela instauração do livre jogo democrátic-o 
e, assim fazendo, aceitei o sistema de partidos, es
sencial à tradição política das tendências e opiiiíões 
cJ.o povo. Acato a disciplina partidária, inerente ao 
bom funcionamento dos regimes democráticos. 
Creio que sim agindo. sigo linha coerente com os 
ideais democráticos que inspiraram meu Governo e 
minha ação política. Prestigio a es_colha_de meu par
tído. 

Quero aqui transmitir ao povo brasileiro minha 
certeza de que Paulo Maluf, candidato que o Parti
do Democrático Social levará à vitória em 15 _de ja-
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neiro de 1985, saberá usar todo o seu_ dinamismo, 
sua aCuidade política, a sua experiência admíníStni
tlva, para levar avante a defesa de todos os valores 
pelos quais tenho luttido. Meus senhores, 

Vejo, com particUlar satisfação, concluída esta 
importante obra, realizada, como todas as outras, 
no intereSse do desenvolvimento de nosso País. 

_ Cumpre-se importante rri-etã de meu Governo, que 
sesoma, com todas as grandes conquistas e projetas 
materiais, ao aperfeiçoamento institucional, nossa 
maior- conquista no plano político. 

Peço a todos os presentes e a todos os brasileiros 
um momento de meditação para que se possa ver, 
através da espessa cortina da paixão e do debate 
políticos, a objetiva e isenta avaliação dos propósi
tos, objetivos e rea!izaçõçs de meu Goverrio. Estou 
certo de que, como esta estrada, ele está abrindo ca
minhos para o progresso e o bem-estar de nosso po
vo. 

Muito obrigado." 

Sr. Presidente, Ontem, encontrei-me, depois de muitos 
anos, com o Coronel Paulo Nunes Leal, que foi Gover
nador do então Território de Rondônia, nos idos de 
1950, Deputado Federal, SecretáriO de Transportes no 
Rio Grande do Sul e que, agora, acaba de lançar o livro 
"O outro braço da cruz". No livro, ele descreve como 
nasceu a BR-364, e eu lerei um pequeno trecho para fi. 
car bem marcado o depoimento desse escritor e autor 
também da idéia. 

A GRANDE DECISÃO 

Muitos acontecimentos importantes na históría 
de um país ou de uma região ocorrem de maneira 
inesperada, sem prévia preparação ou elab_orado 
planejamentci. Entre esses podemos incluir a decisão 
da abertura da rodovia CU.iabá-Porto Velho-Rio 
Branco, que só aConteceu em 1960 por diversas cir
cunstâncias ocasionais e porque era Presidente da 
República Juscelino Kubitschek de OUveira. 

Waldir Bouhid. então Presidente da SPVEA, 
hOJe SUDAM, havia antecipado a realização da pri
meira viagem de Belém a Brasília pela rodovia 
recém_~ªberta, _mas ainda em estado precário, de 
abril, conforme fora programada, para a segunda 
quinzena de janeiro de 1960. Conhecendo bem are
gião e seu regime de chuvas, Bouhid sabia que em 
abril a viagem de Belêm a Brasília seiia muito mais 
dllicildo que em f'ms de janeiro, se não fosse de todo 
impossível. 

Após- cinCõ dias, vencendo dificuld8.des, trans
pondo atoleiros, rebocando viaturas em longos tre
chos, ch~gou a Brasília a denominada "Caravana de 
Integração Nacional", com todos os veículos saídos 
de Belém. 

Como Governador de Rondônia, integrei a Ca
ravana, juntamente com os demais Governadores 
dos.-Tb-ritórios do Acre e Rio Branco, _atual Rorai-

-- ma, e dos estados do Norte: Amazonas, Pará, Ma
ranhão, Mato Grosso e Goiás, 

- Levava comigo um pequeno esboço da ligação 
terrestre entre Rio BrarlCo-Porto Velho e Ctiiabá, 
ressaltando o caminho de serviço já eXistente entre 
Rio Branco e Abunã, embora pouco mais fosse que 
um gjmples picadão, o trecho ferroviário Abunã
Porto Velho, a pi'ecária via pioneira Porto Velho
Ariituemes e a estrada entre Rio Juruena, Rosário 
Oeste e Cuíabá, em tráfego permanente, aberta pela 
Engenharia Militar. 

Por aquele esquema sumário, para estabelecer a 
ligação C_uiabá-Rio Branco, ainda qtie de maneira 
precária e somente nos meses de seca, - o que de 

___ qualquer_ forma jã representaria muito,- faltava o 
longo trecho de Rio Jur_ema a Porto Velho, numa 
extensão _de mais de mil e duzentos quilómetros, 
sendo a maior parte em plena floresta amazônica. 
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Conhecendo o temperamento de Juscelino Ku
bitschek c considerando o entusiasmo com que rece
bera a Caravana de Integração Nacional, que che
gara a Brasília pela rodovia chamada de "Estrada 
das Onças" por um dos futuros candidatos à Presi
dência da República, tinha alguma esperança de que 
o Presidente pudesse scnsibiliar-se pela idéia da 
abertura da rodovia Brasnia-Porto Velho-Acre. 
Na verdade essa abertura se limifãririT ligação 
Cuiabá-Porto Velho, numa primeira etapa. 

Julgava que, já em seu último ano de Governo, o 
Presidente não tívesse mais em execiiçãci uni em
preendimento q-ue emp"olgasse o Brasil, com-o as 
grandes obras em que se empenhara no seu progra
ma de "cinqücnta anos em cinco". Essas cíiCllnslân: 
cias poderia contribuir para a decisão arrojada da 
abertura da grande rodovia. 

Com o pequeno mapa nas mãos, procurei primei
ramente o DirCtor do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, Dr. Edmundo Régi:S Bitten
court, expondo-lhe a pretensão de levar esse plano 
ao Presidente da República. 

O Dr. Régis não me deu a menor esperança e 
desencorajou-me de falar ao Presidente, declarando 
que não teria a menor possibilidade de êxito, pois o 
DNER estava às voltas com vultosa dívida do asfal
tamento da rodovia Belo Horiz_on.te-Bra.silia._cuja 
cobertura carecia de __ recurs_o_s. Como pensar:..Se em 
novos empreendime-ntos?_ 

Sendo a TQdovia Brasilia-Acrc de especial impor
tância para Mato Grosso, procurei -também o ao: 
vernador desse Estado, Dr. João Ponce, para fazê-lo 
porta-voz daquela reivindicação, uma vez que teria 
mais força que um Simples Governador de Terri
tório, mas não consegui vender-lhe a idéia, com a 
qual não se entusiasmou, provavelmente por achá
la inviável. 

Concordando comigo, -inc(mtivando-me a levar a 
solicitaÇão ao Presidente da República, estavam os 
GoVernadoreS dos Territórios do Acre, Cel. Arman
do Fontenele, e do Rio Branco, Dr. Hélio Araújo, 
além do Governador do Maranhão, Dr. José de 
Mattos Carvalho, que embora nada tendo direta
mente com a pretendida rodovía, mostrava-se dos 
mais entusiasmados com a possibilidade da sua im
plantação. _ 

Faltava, entretanto, oportunidade. Não deveria 
extemporaneamente pedir uma audiência ao Presi
dente, cheio de afazeres, com problemas de toda or~ 
dem, para expor-lhe uma idéia qtie o próprio Dire
tor Geral do DNERjulgava inViáVeL Bastaria_uma 
consulta do Presidente àquele órgão e tudo iria por 
água abaixo. 

A oportunidade surgiu a dois de feve"reifõ,-qU.ari
do o Presidente convocou todos os Governadores 
do Norte para uma reunião, coroando o._sucesso da 
primeira viagem Via rodoviáría de Belém a Brasflia. 

A essa reunião, além dos Gcivern-adOreúilencio
nados, somente compareceu a delegação de impren
sa do·Arnazonas, chefiada pelo or: Felipe Dahou. 

Houve uma recomendação geral, que me foi 
transmitida para que não se fizessem pedidos e não 
se leYantassem problemas para o Presidente, uma 
vez que a reunião seria exclusivamente para come
morar a viagem da "Caravana d_e lnte_g_raç_ão j'Jac_io
nal". 

Iniciada a reunião, falaram diversos GOvernado
res, expondo problemas genéricOs de suas regiões, 
de certa forma seguindo-s_e as regras do jogo. 

Em dctenninado momento houve uma pausa, 
um silêncio como se a reuniUo estivesse a tcrmiilac. 
Senti instintivamente que seria aqu<:le o momento 
para tentar dizer o que pretendia, e que tantas vezes 
enstliara. mentalmente, com argumentos estudados, 
que- me parech.lmválidos. 
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Mas só me ocorreu, pela emoção do momento, 
di:tcr: 

-Presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e 
_a Porto Alegre e a está ligando a Fortaleza. Por que 
nào completa o outro braço da cruz, construi-ndo a 
rodovia Brasífia-Acre? 

Nas mãos, um pouco trêmulas, tinha o pequeno 
mapa esquemático, com a quilometragem dos dife
rentes trechos assinalados. 

HouYe um silêncio tOtal e pesado pOr um curto 
período, quando o Presidente, no seu estilo bem ca
racterístico, chamando-me pelo nome, perguntou; 

- Uai, PaulO. E pode? 
-Há passagens em nossas vidas das quais não nos 

-esQuecemos e esSa foi a que mais-' me marco·u. -Senti 
imedi<~tamente que o sonho por muitos julgado ab· 
surdo poderiu tornar~se realidade. 

Respondi num impulso o que o raciocínio frio 
não aconselharia: 

-Pode, Presidente; mas é negócio pra homem! 
Dando um riso aberto o Presidente retrucou, es

palmando as mãos sobre a mesa: 
-Então vai sair. 

Comecei a falar, sem tomar mais conhecimentos 
dos outros presentes., procurando resumir todos os 
-argumentos que alinhara em defesa da abertura da 
estrada. 

O Governador do Acre, Coronel Fontenele, rela
tou a odisséia da viagem de duas viaturas de Sào 
Paulo a Rio Branco, através de Cáceres-Vila Bela· 
Rio Guaporé-Ferrovia Madeira-Mamoré e o cami
nho de serviço até Rio Branco, seguindo a rota ante
riormente feita pelo caminhão "Bandeirante", que 
três funcionárioS de Rondônia, - Bezerra, Bismark 
e Pirralho,- levaram de São Paulo a Porto Velho, 
em viagem pioneira riessa iota, em outubro de 1959. 

Os Governadores do Território de Rio Branco, 
atual Roraima, e do Maranhào,tamÇ!ém apoiaram 
minha pretensão. Os demais permaneceram silen
ciosos. 

Depois de Ta:ler aJgumas perguntas; inclusive 
sobre o custo provável da estrada, que não hesitei 
em arbitrar, o Presidente virou-se para o Cel. Lino 

__ Teixt!íra, subchefe do Gabinete Militar, presente à 
reunião e lhe disse que mandasse chamar o Dr. -Ré
gis Bittencourt. 

Cel. Lino tinha o cenho fechado e fitou-me fria
mente, com visível ar de desagrado. Quando che
gou o Dr. Régis, não o encarei, ·pois imaginava 
como seria sua reaçào. 

Q diálogo do Presidente com o Dr. Régis foi cur
to, pois naquela altura já havia decidido implantar a 
BR-29. P!!diu somente- que o DNER preparasse um 
plano de abertura da estrada, déstacando os dados 
necessários para uma exposição às felevisões-; jâ 
marcada para alguns dias depois. 

A de_cisão do Presidente, que procurei difundir 
_ao máximo, foi divulgada sem destaque, exceto em 

Manaus, dada a presença da delegação de imprensa 
amazonense, única a participar dessa reunião dos 
Governadores. 

Três dias depois, a 5 de fevereiro, numa _e~po
siçào ampla das obras de seu governo, o Presidente 
anunciou a decisão da abertura da Brasília-Acre, 
mostral'!do r:tum grande mapa o provável percurso_ 
da futura estrada e apontando para as ligações de 
Brasilia a Belém, a Porto Alegre e a Fortaleza, con
cluiu: 

Desse modo ficará projetada no solo brasileiro a 
imagem _do Cruzeiro do Sul. 

A seguir marcou a data de inauguração da Rodo
via Brasília-Acre: dezembro de ! 960, dez meses ape
nas de prazo para sua implantação. 

A BR-29 nunca teve ato especial de sua inaugu
raçào, com corte de fita ou solenidade pomposa. 
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Mas a 2~ de: dezembro de 1960, ao anoitecer, che
gãvu a Porto Velho, sob a chefia de Eduardo Lima e 
Silvu- o Dudu, a dcnominadq. "Caravana For_d", 
l:Ompostu de 7 caminhões e um jecp, saídos de São 
PaUlo havia 61 dias e que fõranl os primeiros Veícu
J~l~ a cobrir todo esse percurso. 

De~de então, embora tendo o tráfego interrompi
do durante alguns meses dos pcriodos de chuYas, 
utilizando, inicialmente, barcas nas travessias dos 
rios principais e passagens de emergência nos outros 
cursos d'água, a BR-29 permaneceu como único elo 
rodoviário de Rondônia com o _restante de nosso 
Paí.~. até que outras estradas mais recentes. como a 
Man:.~us Porto Velho e a TransamazôriiCa também 
fossci'n implantadas. 

De fevereiro a dezembro de 1960 foram meses 
trcpídantc na Yida de Rondônia, especialmente de 
Porto Velho, onde se instalou a C01nissão Especial 
encarregada da construção dessa rodoYia. 

Na luta que se travou, contra condições adve_rsas 
e contra a escassez de tempo, nesse empreendimento 
que u imprensa mundial especializada considerou 
como o mais arrojado que se levava a efeito em todo 
o mundo no setor rodoviário, alguns tombaram 
para sempre e outros guardam as cicatrizes e as 
lembmnçus das canseiras, das doenças e dos sofri
mentos. Mas o sentimento que certamente perdura 
entre todos os que participaram dessa grande odis
sêia deY~ ser o de que valeu a pena o sacrifício. 

Sr. Presidente, quero neste momento, concluindo, 
exaltar também o trabalho do 5?_ Batalhão de Engenha
ria, desde o início naquela rodovia; e nesta ocasião, mais 
uma vez, congratular-me com o Presidente João Figuei
redo e exaltar o ideafizãdor da estrada, que foi o saudoso 
Presidente, o grande estãdista, Juscelino KubftsChek; o 
PrCsidçfife JOão Figueiredo e aqs seus an_tecessores dare
Yoluçüo, que deram prosseguimento a esse trabalho, o 
rçconhC~.:imento do povo acreano, e quiça de todo o Oes
te t: - por que não dizer'? - Do Brasil. 

Muito obrigado a_ V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo - t 4--9-84 

BR·l64, UMA VISÃO DO SIGNIFICADO DA RO
DOVIA 

Rubens Rodrigues dos Santos Enviado especial 
Ao se inaugurar o asfaltamento da BR-364, a rodovia 

Cuiabá Porto Velho, o Estado oferece aos seus leitores 
ufna visão do significado dessa obra e da região por ela 
servid<t, ·uma das mais ricas do País, onde se _desenvol
vem muitos projetos de colonização, particulares e ofi~ 
ciais. Com [.442 quilometras, a estrada asfaltada, que 
leva o nome do grande desbravador e pacificador que foi 
o marechal Rondon, atravessa toda a região onde_se de
senvolve o Polonoroeste, programa de desenvolvimento 
que vem permitindo ampliar com êxito a fronte-ifa agrí
cola do Extremo Oeste, constituído pela metade Norte 
de Mato Grosso e pelo Estado de Rondônia. Com essa 
obra o escoamento da produção agrícola fica assegurado 
no decorrer de todo o ano: em cerca de um milhão de 
hectart:s hoje cultivados, a receita anual já alcança 700 
milhões._ de dólares. Plantam-se café, s_oja, cereais e ca
cau; extraem-se mogno e outras madeiras de lei; 
desenvolve-se mineração de ouro, cassiterita e outros mi
nérios de grande valor comercial e estratégico; exPande~ 
se a pecuária, com projetas avançadíssimos, associados 
ao cultivo da can;.J. e à produção de :í.lcool. Por todas es
sas razões a inauguração do asfaltamento da BR-364, a 
mais importante obra rodoviária do governo João Fi
gueiredo, representa uma auspiCiOsa etapa de desenvol
vimentO vencida pelos brasileiros. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - G<!lvão Modesto - Odacir SOares:.._ 

Alexl:lndre Costa ~José Sarney- _Guilherme Pil.lmeira 
- Amaral Furlart - Fernando Henrique Cardoso -
Roberto Campos- Álvaro bias- Enéas Faria- Jor
ge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)~ Sobre a me
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 186, DE 1984 

Denomina Rodovia Presidente Juscelino Kubits
chek a BR-364 e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~> A rodovia BR-364, cujo tmçado tem início 

na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, estendendo
se até as fronteiras do Brasil com a Bolívia e o Peru, 
denominar-se-á Rodovia Presidente Juscelino Kubits: 
chek. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A ser feita oralmente da tribuna. 
Sala das SeSsões, 19 de setembro de 1984.- Mário 

Maia. 
Q SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Mário- Maia, para justificar a 
proposição de sua autoria, 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para justificar) 
- Sr. Presidente:. 

A BR-364, cujo trechO Cuíabá::Põito VeHtO -rorreCeri
temente asfaltado e entregue ao tráfego, vem beneficiar 
vastas regiões, nos Estados de M-ãto GroSSo e Rondônia 
- os contemplados com o melhoramento em seu leito, 
que corta áreas virgens das mais promissoras para a ex
pansão de nossa fronteira agrícola. 

Concebida como a rodovia da integração entre a Ama
zôriici Ocidental e o Cenúo-Sul do País, a BR-364 parte 
de Limeira (SP) em direção a Cuiabá (MT), Porto Velho 
(RO) e Rio Branco (AC)_, prosseguindo nu-rum·o· No
roeste até o município de Cruzeíro do Sul (A C), no extre-
mo ocidente do País, verdadeira porta de saída-entrada 
fronteiiiÇa com Peru e Bolívia. 

A grandeza da estrada como fator autêntico de inte
gração nacional está não aj)Cn-ãs n-a mençãO- âS fegiõeS 
que corta, senão à sua própría eXtensão: 4.196 Km, um 
corte horizontal em nosso território·.- E funciona, ainda, 
como conexão para outras vías fundameiltais à inte
gração nacio-ilal, como a BR-174, que a cruza em Porto 
Velho e sobe pela Amazônia com destino a Manaus 
(AM) e Boa Vista (RR). 

O sonho da ligação rodoviária entre Cuiabá e Poito 
Velho é muito antiga, é·um projetó efetivam'ênte desen
volvido desde o Governo do Presidente Afonso Pena, em 
1.912, quando Toram imPlãfltadas redes telegráficas des
de Cuiabá até o então Território-do Acre. Essa era uma 
área praticamente desconhecida do homem civilizido e, 
portanto, fazia-se necessário atravessar- QuilOmetrõs e 
mais quilômetros de sertões desertos, do Noroeste de 
Mato Grosso_. e da floresta amazónica, 

A construção da rodovia ligando Cuiabá, Porto Ve
lho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e fronteira com a-Re:-
pública do Peru se destacou no programa -de metas do 
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek; ao editar seu 
projeto de autêntico desenvolvimento, o grande brasilei
ro destacou a como a futura BR-29 .. 

Em 15 de março de 1.960, pelo Decreto n9 47.933, Jus
celino Kubitschek aprovou normas e..c;peciais para a 
construção do_ trecho Cuiabá (MT)- Rio Branco_(AC) 
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como parte destacada da ligação rodoviária Brasília
Acre. E, com sua determinação patriótica, tornou fato 
definitivo a aberluú da grande estrada- que seria cons
truída em curto prazo, obedecendo às cara~;;t~_rísticas téc
nicus de traçado conforme especificações dO Plano Ro
d_Qviário Nacional. 

iuscelino, sem dúvida alguma, é um dos grandes divi
sores <!_a História do Brasil. O _que Getúlio marcou, como 
visionário político e socialmente objetivo, JuScelino de
'senvolveu e marcou corTI sua euforia em te"rmos de desen
volvimento .. "Soberania Nacional" e "Integração Nacio
na/"são expres-sões hoje cOrriqueiras, santos nomes usa
dos em v~o pelos que desconhecem seu real significado. 

JK, entretanto, nunca deixou de enfatizar que para ter 
sobt:rania e integração territorial um país não pode olvi
dar a defesa de seu território, centímetro ã Ceritímetro, 
palmo a palmo. Lutou contra má-fé, enfrentou campa
nhas vis, superou as desconfianças e o imobilismo cente
nârío- (jue a Naçà"o cultivoú-naS praias atlântiCas ----o e iti
rou toda sua obstinação no rumo do interior, fechando 
os ouvidos enquanto abria o coração para o grande__desi
derato. 

Pouco se lhe fazia se os ininiigos procUravam amesqui-
- nh:.u suas rodovias pioneiras, batizartdo-as d~; "estradas 

para onças". De Brasília, o transplante do cérebro e do 
coraçãó nacionais, ele projetava para os mais distantes 
rin-côes toda a exPlosão progressista que hoje as gerações 
seguintes reconhecem e agradecem, 

Nada mais_justo, portanto, que se atribuir o nome do 
grande Presidente Juscelino Kubitschek à Rodovia BR-
364, obra de soberba importância que permitiu um surto 
de extraordinário progresso e de desenvolvirilento social 
eni- vastas ;1reas. até então cõmpletarilenie abandoriaáas 
do_ território brasileiro. 

Esta homenagem, embora singela e pequena diante do 
grande impacto que JK projetou na Pátria, carrega em 
seu bojo o significado do desbravador, do -homeni que 
venceu as dificuldades e os imp-ecilhos para garantir, ao 
futuro do Brasil, novos horizontes. 

A Rodovia BR-364, marco _decisivo do desenvolvi
mento e da afirmação nacionais, apropria-se bem à per
sonalidade de Juscelino Kubitschek de Oliveira: um via
jante intimcirildo, incansável em semear o bem, plantar a 
concórdia, amar com fervor o seu povo e desenvolver o 
Pais num salto "de 50 anos em 5" com sua fértil adminis
traç~o - ainda hoje o melhor e mais puro exemplo para 
os governantes de nosso tempo. 

Por isso, Sr. Presidente, apresentamos e estamos enca
minhando à M_esa o projeto que denomina, com muita 
justiça, a -BR-364, de Rodovia Pi-esidente Juscelino Ku
bitsChek de Oliveira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) -·O projeto 
que acaba de Ser justificado pelo Sr. Mário Maia, será 
public<~do e remetido às Comissões de ConstituiÇão e 
Justiça e de Educação e Cultura, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên· 
ciu convoca sessão eXtraordinária a fealizar-se hoje,· às 
18 horas e JO minutos, destinada à aprecíação das se
guintes matérias: 

- R_edaçào final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 126, de 1984; 

~~ubs.titutivo do Senado ao Projeto de Lei da_Câma
- ra n9 116, de_ 1982; 

-,... M(~nsagem n9 130, de 1984, relativa à ~colha do Se-
nhor João Carlos Pessoa Fragoso para exercer a função 
de Embaixador do Brasil na Espanha; e 

.,..... Mensagem n9 151, de 1984, relativa à escolha do Se
nhor Eduardo Moreira Hosannah para exercer a função 
de Emb<lixador do Brasil junto f Repób!ica Orientãl do 
Uruguai. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<tlla)- Sobre a me
S<l, rCQuerirnento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido e aprov<!dO o seguinte 

REQUERIMENTO No 211, DE 1984 

De ao:.:ordo com_ o artigo 389, XVII, do Regimento In
terno, requeiro a prorrogação por 20 (vinte) dias a con
tar de 30 do corrente, do prazo para recebimento de 
emendas pela Comissão Especial que examina o Projeto 
de Lei da Câmara n9 118, de 1984, que "Institui o Código 
Civil". 

Sala das Sessões, IS de setembro de 1984. - Nelson 
Carneiro, Presidente da Comissão Especial. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a me.~a. re_-querimento que vai ser lido pelo Sr. 
l ~'-Secretário. 

- -É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 2!2, DE 1984 

Nos Lernlos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
ã matéria constante do item n9 II, seja submetida ao Ple
nário em /9 lugar. 

Sala das Se.ssões, 19 de setembro de 1984. -Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr [;)alia) -
Hem 11: 

VotitÇão, em primeiro turno, do -Projeto de Lei 
do Semido n9 13, de 1980, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que estabelece abatimento nos 
preços de derivados do petróleo e do álcool, quando 
destinados ao consumo próprio de motoristas pro
fissionais autónomos, tendo 

PARECERES, sob nos 344 a 346, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 

-de Minas e Energia, favorável, com emenda 
que apres_cnta de nQ 1-CME;e 

- de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da 
Cori1Íssão de Minas e Energia, com voto ven
cido dos Senadores Gabriel Hermes e Roberto 
Campos. 

Em votação projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o Sc~uinte o_ projet.9 _aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1980 

Estabele~ abatimento nos preços de derivados de 
petróleo e do álcool quando destinados ao consumo 
próprio de motoristaS profissionais autónomos. 

~·O Cof!gresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os preços dos derivados de petróleo e do ãl
cÕol, adquiridos -pãra consumo próprio por motoristas -
profissionais autónomos, ser~o sempre inferiores a 20 
por cento em relação aos fixados para os demais consu
midores, quando o fornecimento for realizado por inter
mêdio d_e cooperativas, sindicatos, ou quaisquer outras 
entidades capacitadas a realizar essa atividade. 

Parágrafo único._-, Os postos particulares de revenda 
de derivados de petróleo poderão se integrar, atendida a 
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conveniência de cada um, à rede instituíd<l no caput deste 
artigü. 

An. 2<.> O Conselho Nacional de Petróleo, no Prazo 
de J20 dias <1 contar da data de publicãçào -deSfa lei, defi
nirá as normas necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 3<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
puhliL·:u.;ào, rcvogudas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D:llla) - Passa-se à 
votação da Emenda nl' l, da Comissão de Minas e Ener
gkt. 

Os Srs. Senadores que a aproVam permaneçam--senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A rnutéria vai à Co-rnissão de Redução para redigir o 

vcndtlo para o segundo turno regimental. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CME 

Onde se !C 
"Art. J<.> Os preÇOs dos derivados de petr6Ieo e

do álcool. .. " 

Leia-se: 
"Art, ]<? Os preços da gasolina e do álcool ad

quiridoS PUra corlsumo -pi-óprio por motoiístas pro
fissionais autônomos, serão sempre inferiores a 20% 
(vinte por cento) em relação aos fixados para os de
mais consumidores, quando o fornecimento for rea~ 
lizado por intermédio de coopcratívas, sindicatos, 
ou quaiquer outrai_entidades capacitadas a-realizar -
essa atívidadC:." -- -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a) - Item I: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 5, de 1981 (n'i' 3.035/80, na Casa de orí
ge.m), alterando o art._!~>_d_a Lei n~' 6.226, _c;i~ 14.deju
lho de l 975, que dispõe sobre a contagem recfproca 
de tempo de ServíÇo Público Federa[ e de -ãtividade 
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 911 e 
972, de 1981, das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em votação. (Paus_a,) 
Os Srs. SenaPQres que aprovam queiram permanecer 

~entados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte __ o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 5, DE 1981 
(n~' 3.035, de 1980, na Casa de origem) 

Altera o art. 11' da Lei n'i' 6.226;-de 14 de julho de 
1975, que dispõe sobre a contagem recípocra de tem
po de scrviçb público federal e de atividade privada, 
para efeilo de aposentadoria, e dá oulras providên
cias. 

O Congresso Nacional.deçreta: __ 
Art. 11' O art. 11' da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 

1975, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

""Art._l'i' 
Parágrafo iíniCO~-- O --disposto neste artigo 

estende-se aos militares que tenham tempo de ser
viço na atividade privada antes do seu ingresso nas 
Forças Armadas.'' 

Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q Revogam~se as disposições em contrário:---

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 10, de 1981 (nY 1.529(.79, nã Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARE-CERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 354 e 
355, de 1981, da;; Comissões: 

- de Legislação Social; e 
~de Finanças. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam -senta

dos. (Pausa.) 
Rejdtado. 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum para votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sendo evi
dente a falta de número, de acordo com o Regimento ln~ 
temo, VóJ.J suspender a sessão por dez minutos, antes 
acion<tndo as C3rilpainhas a fim de que os Srs. Senadores 
~mpareçam ao plenário. 

(Suspensa às 16 horas e lO mihutos:a Sessão-éreiz
hertã às /6 hora.i e 5 minutos.) 

_Q Sr. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Está reaberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação requerida. A votação 
do projeto fic:::l adiada. 

As demais matérias da Ordem do Dia todas em fase de 
votação, constituída pelos Projetó:S de Lei da Câmara n~>s 
44/81, 53/77, 65/79el48/82; Projeto de Resohtção n• 
26/~4; Requerimentos n~>s 181/84 e 188/8~; e Projeto de 
Lé_i da Câilüirã n~' 79/79, ficam; erl1 côilsiecjüêi1êia, com-a 
apreciação adiada par~-a--~~ssão- ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallad)- Volta-se à 
lista de oradores. 

C011cedo a palavra, como Líder, ao eminente Senador~ 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - Rl. Corno 
-l.íçier~ (:ironunc.ia o seguiilte discurso. Sem revisãO. do 
orador.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores: 

O Senado aprovou, por unanimidade, a redaçãó dada 
ao projeto de minha autoria sobre revisão salarial. Este 
proJeto, -hoje, encontra-se em ixarrie na Câmara' dos De
putados. Queria encarecer aos membrus daquela Casa 
que, com o alto espírito público que nela existe, não re
t~rdC-in o pronunCiamento sobi'e aquela proposição por
que, hoje, ela cori"Stiflli uma esperança -ao trabalhador 
brasileiro, principalmente daqueles que neste mês de se
tembfo fizeram acordos salariaís:-se esta lei não for san
cionada neste mês, numerosos trabalhadores brasileiros 
serão prejudicados. 

Quero também, Sr. Presidente, encarecer ainda uma 
vez a necessidade do compareciriiento dos Srs. Senadores 
c Deputados às sessões marcadas por V. Ex• para a apre~ 
ciação do veto _ _ao projeto dos royalties aos_ est~dos e 
Municípios que produzem petróleo em sua orla maríti~ 
ma. 

Finãlmente, solicito a compreensão das nobres Lide
ranças da Casa para preferência ao exame dos itens de 8 
c 9 da pãuta da O_rdem do Dia, que dizem respeito à re
vogação de dois institutos que niarcam, com a- tarja ne
gm, a história política dos últimos anos, principalmente 
a história partidária porque- desservniram à solidifi_
caÍ;rào, à estruturação dos partidos políticos. Sr. Presi
dente, o item 8 é um requerimento de minha autoria e do . 
nobre Senador Humberto Lucena, que revoga o 
Decreto-lei n~' 1.541, de 14 de abril de 1977, a famosa e 
famigerada Lei das Sublegendas e o item 9, que revoga o 
Dl..·-crcto-lei nQ 1.538, de 14 de abril de 1977, que ficou cci
nhl.!cido como a Lei Fal_cão. São dois estatutos que não 
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devem perdunu num momento em que se busca dar um 
passo pela redemocratização nacional. 

Sr. Presidente, são estas as rápidas considerações que 
desejav<t fazer, para que outros tivessem oportunidade 
de ocupar a tribuna desta_ Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao eminente Líder Moacyr Duarte. 

OSR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS
- CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 

ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O nobre Sena~ 
dor Alfredo Campos pediu para falar como Líder do 
PMDB, mas S. Ex• está ausente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon, 
por ces~~ão- do nobre Senador José F ragelli. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir_Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.) 

S. J::x• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS-(PDS- SC. Pronuncia-o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presi~ 
dente, Srs: Senadores: 

A propósito de uma comunicação de caráter ürgente 
feita pelo nobre Senador FábÍQ Lu_cena, com a leitura de 
um diário de CirculUção ampla, no Território brasileíro, e 
que, por isso mesmo, parece-me que a matéria não tinha 
esta urgência tão grande, já que-ela era do conhecimento 
~e vasto círculo de leitores destejorn_al, mas que por cer
to S. Ex•_ ~esejÕu que fica_sse conSignada a notíciá n-ós 
AÕais desta Casa, notícia esta -referente à opinião dÕ ma
tutino mencionado sobre uma reunião de Ministros- mili
~arcs !;Om o Senhor Presidente da República. 

A minha intervenção, Sr. Presidente, é para, no enca
deamento ou na seqüência de notícias dessa natureza, 
deixar também transcrita, nos Anais do Senado, uma 
nota qUe o Centro de Comunicação SoCíal do Exército 
emitiu a propósito de um outro noti_ciário de um. órgão 
de divulgação nacional, procurando envolver o nome ou 
a figura de militares em atividades que, evidentemente, 
não se coadunam com a postura tão feliz que têm tido, 
no nosso País, as nossas gloriosas Forças Armadas. 

A nota que é transcrita no jornal A Folha de S. Paulo, 
discretamente, é do seguinte teor: 

"O Centro de Comunicação Social do Exército 
informa que a notícia publicada pela revista Veja, 
em sua última edição, envolvendo o nome do Cen
tro de Informações do Exército, _é destituída de 
qualquer_ fundamento, uma vez que nenhum inte
grante dessa orgariízação militar teve qual~uer par;. 
ticipaçào nos fatos- denunciados por aquele sema
nário." 

Este é o teor da nota que, naturalmente, na sua subs
t<incia, no seu sentido, no seu objetivo, poderá ensejar 
i_gual pronunciamento, com referência à grande preocu
pação mãnifestada aqui pelo nobre Senadoi'~J!"ábio Luce
na, quãi1do transcreve a opinião, a interpretação de um 
deterniinado grande matutino brasHeiro sobre a audiên
cia que teria sido concedida pelo Senhor Presidente da 
Repl1bli.:Ú ao~ ilustres Ministros- rililitares. 

Er"it apl!nas este registro, Sr. Presidente, para que ficas
se tamhi::m_nos Anai_s da Casa, com rcferê11:~ia ~que!a ou~ 
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tra m·ut6riu publicada pela reYista Veja, o esclarecimento 
prestado pelo órgão competente do_ Exército brasileiro_. 
(Muito bem_!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa
lavra à nobre Senadora Eunice MichHes. 

A SR• EUNICE MICHILES (PDS~ AM. Pronuncia 
o segui ri te discurso.)~ Sr. Presidente e Srs._Senad_o_res: 

Os constantes apelos formulados nas CasaS Legislati
vas do Amazonas e do Pará, as reiviridicações apresenta
das por representantes daquela região com assento na 
Câmara Federal, Senado e Assembléias Legislativas, em 
defesa da preço da juta e da m_alva, ainda não ep.contra
ram acolhida entre os. "gurus" da política económica na
cional. 

Os Municípios amazônicos que embasam suas e_cono
mias na produção jutícola, caminham, irreversilvelmente 
para o caos. 

Os juticultores estão _decepcionados com os preços fi
xados pelo Governo Federal, e ameaçam abandonar 
aquela cultura, determinando com isso mais uma depen
dênda à importação para suprir nossas necessidades, 
como acontece atualmente com a borracha. 

Sr. Presidente,_Srs. Senadores, o Brasil, ao longo de 
sua História, desde o Império, sempre tratou certas re
giões de acordo com sua força político-eleitoral, criando 
assim centros superdesellvolvidos economicamente, atin
gindo, no entanto, o princípio da isonomia, que tem sido 
o grarrde apanágio de nossas cartas_ magnas. 

Os mentores de tal política buscam assim fortalecer 
governos, robustecer economias regionais, estaduais ou 
locais, prejudicatido __ as __ regiões menoS favorecidas, 
negando-lhes o mais elementar anseio de evoluir_ em to
dos os seus segmentos. 

O _Amazonas tem sua economi<l embasada no _setor 
primário; o Governo não pode, portanto, desconhecer os 
prejuízos que trará a política de retirar da pauta, um pro
duto que representa apoio econômico de_ divers~~ mu
nicípios:--

No Amazonas, atendendo à campanha feita-·pe!o Go
verno estimulando o plantio dajuta, muitos deixaram de 
plantar seu feijão, arroz; milho ou mandioca para plan
tar juta, afinal, teirios que nos libertar da dependência da 
fibra asiática. Mas, infelizmente, hoje a decepção é geral; 
os preços são frustantes, indignos, -a:viltantes- e os juti
cultores se. vêem mais uma vez decepcionados e humilha
dos. 

Desta tribuna, diante das_ mais expressivas figuras da 
política brasileira, nós estamos apelando aos mais altos 
escalões governamentais, para que sejam reformulados 
os critérios para fixação dos preços mínimos para as 
fribras amazônicãs. E, também, lançamos um brado de 
alerta; a não- reformulação da política do preço mínimo-
das fibras, conduzirá o País_ à dependência total da im
portaçil:o asiática. A não elevação dos preços daquela 
matéria-prima terá reflexos sociaiS- imprevisíveis na
Amazônia, empobrecendo ainda mais seus municípios já 
tão sofridos e_ carentes. 

Só quem desconhece os sacrifícios que envovem a cul
tura da juta que vai desde o plantio, decorticagem, lava
gem, secagem, enfardamento U!Tl_? <~:tívidad_e que obriga o 
juticultor a uma atividade subumana d_entro c:la ág~~ por 
dias a fio, stijiito-a todo o-c_Qrtejo de doença que pode so
frer, ou ainda a ataque de.._cobras como sucurijus, pode 
ficar indiferente à situação da Juta no_Amazonas. 

São mais de 100 mil amazonenses que trabalham nesse 
setor, e é em nome deles que estamos pedindo que se 
façam movimentar as engrenagens burocráticas para as-
segurar o preço justo daquele produto que tem custado a 
saúde e até a vida de muitos amazonenses. (Muito bem!) 

Obs.: Preço de mercado Cr$ 5i0_ a 600 
Obs.: Tipo base é o Tipo H CrS 350,52 por Kg 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)-,-- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-.:.... RJ: Pronuncia 
~ ~eguinte discurso)- Sr. rr_esidente e.Srs.S.enadores: _ 

Cerca de- Cem agricultores de Jataí, no ~tado de 
Goiás, nl.unidpio que vem apresentanao um elevado 
nível de desenvolvimento, nos últimos anos, principal
mente como decorrência das atividades agropecuárias, 
especialmente a cultura da soja, encamínharam às lide
ranças estaduais e federais um memorial, reclamando 
contra as medidas adotadas pelo Governo, no que tange 
ao VBC, ou seja, o Valor Básico de Custeio, que serve de 
Parâmetro aos auxílios financeir_os _federais, cada dia 
mais reduzidos. 

Salientam os reclamantes que a sãída para a crise 
econômico-t;inanceira que o País at~avessa_,_~tá no cam
po; na -agricultura, na pecuária, -numa política agrária 
convenientemente orientada para o incremento à produ
tividade, o barateámento dos insumos, a garantia de 
preços mínimos-e a aSsistência-técnica dos 6rgã_os com-
pe-tenteS, estadUais e federais. · 

Advertem os lavradores deJataí que o Governo Fede
ral, recentemente, baixou normas, através do Conselho 
Monetário- Nacional, fixando _o VBC para a safra 
1984/85, com índices nada satisfatôrios, que deixaram 
perplexos quantos trabalham na atiVidade primária. 

Já então, com quarenta dias de antecedE:ncia, J)revíain 
aqueles lavradores um movimento de protesto, refletido 
na negat[va de cultivo, produzindo-se apenas para asa
tisfação das ne_cessidades familiares. 

Foi o que ocorreu, recentemente, nos municípios da 
Área Geoeconômica de Brasília. 

Essa decisão drástica decorreu do levantamento feitq 
por uma comissão de agricultores e técnicos agrícolas, 
que concluiu no sentido de que, prevalecendo o sistema 
adQtado pelo Governo, o plantio daria grandes prejuízos 
ao-s lavradores, em vista do alto preço dos ínsumos, do 
elevado custo do crédito e dos preços contidos. 

Finalmente, lançaram os agricultores da região de Ja
taí um manifesto, criticando a inércia das autoridades 
e:conómicas, ou aquelas providências que "impedeiri a 
continUidade das atívidades agrícolas que se encontram-
em débiio para corri os agentes financeirOs. - -

Nesse documento, de 3 de agosto, pede-se a liberação 
de créditos que permitam atender a cem por cento dos 
custos reais de produção agrícola, bem como a dispensa 
de aval para operações de crédito rural e a garantia de 
preços mínimos compatíveis com os custos reais de pro
dução. 
.::Sugere-se, ain'da, que o Ministério da Agricultura as

suma a responsabilidade direta da política agrícola, 
reunindo-se com os órgãos estaduais representativos dos 
produt~res rurai_s e não_ co~ os dã CQnselho Monetário 
Nacional. Que_ haja controle dos preços dos insllmos, 
principalmente as máquinas e implementas agrícolas e os 
corretivos e fertilizantes, e que as verbas de financiamen
to sejam de 90% de_VBC imediatamente liberado_s, os 
restantes d~_por cento na colheita. __ 

Apoiando as reivindicações dos agricult~res de Jataí, 
esperamos que o G_q_yerno tome as providências quere
clamam. - --

Era o que_ tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
b-em!) 

O SR: PRESIDEN-TE (Aimir Pinto)- Concedo -a Pa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
segUinte discurso.j- Sr. Presidente e Srs .. Senadores: 

Realizávamos uin Comkio em Fronteiras, em 1958, 
quándo apareceu aquele cego, que, se dizendo udenis'ta, 
queria panicipat da concentração política. 

Baixo, grosso, cor azeitonada, voz que lhe saía aos tro~ 
peções, permanentes óculos escuros para encobrir a defi
ciência na Visão, Joel Loureiro começou a falar. 

Impetuoso, fluente, conhecedor dos homens e da polí
tica do Piauí, fogo dominou a multidão. E os ataques 
lançados aos dirigentes do Partido Social Democrático 
renderam::-lbe demorados aplausos. 
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_Naquela oportunidade, nasceu uma amizade que se 
proloilgaria vid? em fora, e "que- nem os perccilços da 
política conseguiram, tl_OS últimos anos, arrefecer. 

Devo-lhe a iniciativa do projeto de lei através do qual 
a Câmara de Vereadores da Capital deu-me a cidadania 
di -TereSína. E;_ãiildahõje, guardo, iriapagáveis na mi
nha lembrança, trechos do discurso do Vereador Joel 
Loureiro, citando datas e fatos, referindo passagens da 
nossa trajetória Política, nUma demonstração de afeto e 
d~_apreço, além de eloqUente exibição de sua prodigiosa 
memória. 

O Jornal da Manhã, de Teresina, edição_de l4 do cor
rente, ao noticíar o falecími!nto publicou os principais 
eventos da vida e da Q_bra de Joel Loureiro, que peço in
tegre este pronunciamento. 

Neste rápido registro consigno e reitero o meu preito 
de amizade e admiração a Joel Loureiro, Invulgar vo
cação politica: que foi, e sempre fez questão de dizer que 
era, um político. -

De minha parte, cabe-me apenas completar: Joel Lou
reiro foí Um autêntico políticO. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HELVl
DiO NUNES EM SEU DISCURSO: 

JOEL LOUREIRO MORRE AOS_ 71 ANOS APÓS 
DESTAC;\.DA_CARREIRA PÚBLICA 

O ex-vereador Joei_Barbosa Loureiro, morreu, ontem 
ãS 9 fibras, no-Hosp"it<il Santa- Miiria, ãOs 7ranoS- de ida-

- de: Ele foi fundador da União Artística Op-Ci'ária 'I;eresi
nense (ria Vermelha). Associação dos Cegos do Piauí e, 
recentemente, da AssOciaçãO dos Previdenciários -do 
Piauí. O corPO fOi velado em sua residência, na rua Buri
tf dos Lopes, 958, bairro São Pedro, e o seu sepultamen
to foi realizado à noite, no Cemitério Dom Bosco, na 
Vermelha. 

Joel Loureiro era natural de Valença e foi vereador de 
Teresína pOr duas legislaturas e entre as leis de sua auto
ria destacam-se três; a que isenta: aS viúvas do pagamento 
de Irilposto Predial, passagem gratuita para cegos em 
tran~portes coletivose a que concede pensão a viúva de 
vereador que-ralece"-riO exercido do mandato. 
-- Edna e Da v L LoUreiro, dois dos oito filhos de Joel, 
lembraram para a reportagem algumas coisas que recor
daram sobre o exemplo deixado pelo pai, que, embora 
cego desde os 25-ãnOs de idade (i:n1 COOsdqüência de uma 
qUeda de cavalo em Valença- atrofiando o nervo-óticó) 
sempre foi um batalhador . 

Era -gril.nde a- popularidade de Joel Loureiro na Ve_r
melha e em outros bairros, principalmente na Zona Sul. 
Ele conseguiu emprego para mais de cem pessoas e cos.;: 
'fl.iriía-va--participàr de programas de rádio, como õ Mi~ 
crofone Alberto de Rádio Pioneira, para fazer recla
ni3Çõe5 ·e reíviridicações eri:t -benefíCio- da comunidade. 

Sua casa foTpequena parã corri portar o grande núme
ro de parentes e amigos que foram dar o último adeus. 
Ta:mbém foi muito representativo o comparecimento de 
todo o pessoal ao cemitério -da Vermelha. 

Vale salientar, ainda, que Joel Loureiro foi o primeiro 
operário a se aposentar no Piauí, como também foi o pri
Oielrõ a·reCeber-o·Utulo de operário padrão. Foi muito 
amigo do_ ex-Ministro Petrônio P.ortell_a_,_ mesmo antes 
dele ser destaque no cenário nacional, e teve grande par
ticipação em movimentos políticos~ pois se_~on~iderava 
urri "político nato'', e representava a classe operária para 
receber personalidades como JJJcelino Kubistchek e 
Adhemar de Barros, na década de 60. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS ~!lA. Pro
nuncia o segutnte discurso~)- Sr. Presidente e.Srs. Sena
dores: 

Não ê difícíf aquifatar a frustração e a expectativa que, 
neste momento, invadem as populações dos Estados e 
Municípios litorâneos do Brasil. 
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f: que, depois de nutrirem uma quase certeza de que se 
transformaria cm lei o denominado "projeto dos royaiM 
ties", eis que o Presidente da República lhe apôe o seu 
veto integral. 

i\ t.:oisa parece ·ainda mais injustificável quando sere
corda que a iniciativa do Deputado Gemido Bulhõcs, 
subscrita por outros ilustres ptlrlumcntares, tramitara no 
Congresso, de modo lento, é bem verdade, mas de forma 
totalmente vitoriosa. As comissões téCnicas permanentes 
das duas casas deram-lhe sinal verde e, vez por outra, 
apcrfciçoaram sua linguagem origimíria para escoimã-Ia 
de qualquer dúvidu ou pecha de ilegalidade ou iOcónsti
tuciomllidadc. 

E. no entanto, ainda assim, e de maneira realmente 
surpreendente, o Presidente da República motivou sua 
negativa pelo fato de e:.turmos exorbitando de uossa 
compctCncia- propontO ri1edidas legislativas, que se _si~ 
tuam no âmbito exclusivo de sua iniciativa, vez que re[:.l
tivas a matéria financeira, 

Contudo, Srs. Senadores, a deccpç~o dos beneficiários 
do projeto não 6tilo llbrangcnte CjulintOo veto presiden-
cial. 

Rc.<;ta-lhes ainda urna esperança na classe parlamen
tar. 

Acaricia-lhe ll expectativa de que todos nós, unidos, 
S<tbercmos derrubar o veto injustificável e assim, de certo 
modo, completar a obra da natureza que os beneficiou 
c_om uma orla marítima, dando-lhes a devida indeni
zaç<io pelo muito que têm contribuído para o enriqueci
mento nacional. 

Como é do conhecimento de todos, a proposição veta
da visa a modificar o art. 27 e seus parágrafos da Lei n\' 
2.00..f./5J, cstabdcccndo que a PETROBRi\S e SU:.'!S sUb
sidiúrias _ficam obrigad:.~s J pagllr indenização correspon
dente a ..f.% (qu<Jtro por cento) aos Estados ou Territórios 
e 1% (um por cento) uos Municípios sobre o valor do 
óleo de xisto betuminoSO e de gás ex_tra(do de suas res
pectivas áreas, onde se fizer a lavra de petróleo. 

E, deste modo, pretende estender à exploruçào na pl:.~
taforma continental, a idenizaçã<i pagã aõS- Estados e 
Municípios sobre os valores atribuídos ao petróleo bru
to, óko de xisto_ e gás natural extraídOs das respectivas 
bacias sedimentare..<> terrestres. 

A mcdidu pareceu a todos natural e justa. 
Natural porque_ _foi a própria natureza quem dotou al

guns pontos de nosso Pais de faixa litorânea, rica de re
cursos marinhos. 

Justa porque quando foi promulgada a lei, que in~ti
tuiu a PETROBRÁS, não se cogitava -aínda, no BraSil, 
de se extrair petróleo do mar. 

Entretanto, nos anos recentes a produção marítima 
tem superado a prospec_ção terrestre c feito com que a 
União se locuplete injustamente à custa _dos Estados e 
Municípios litorâneos. 

TCiit sido freqaentemente pro_clamado o excelente. de
sempenho do País cm matêria de produção petrolífera, 
que atingiu níveis altos e superou as metas previstas para 
1985, 

Enquanto que <JS Unidades da Feder_ação onde taiS nfi
lagrcs acontecem permanecem como parentes pobres da 
União, mendigando recursos, acumulando problemas de 
difícil solução, _numa carência ostensiva ·ae meios, 

Relatando no Senado Federal, um parecer, que foi 
acolhido unanimemente pela Comissão de Municípios-,
eu pude _colaborar para a vitoriosa tramitação do proje· 
to, que visa a benefíciú dez Estados brasileiros, entre os 
quuís a Bahia, que aqui tenho a honra de representar. 

Manifestara que a justificação do projeto se arrimava 
em argumento analógico irrefutãvel, fazendo as _considc.:
rações que, neste momento, gostaria de transcrever para 
evidenciar minha pos-ição de~favorãvel ª- manute~ção do 
veto presidencial: 

"~ que_a_Lei n~" 2.004, de 1953, que criou a PE
TROBRÁS e instituiu o monopólio estatal do pe
tróleo, atribui aos Estados, Terri[órios e Munidpios 

UIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se(;ão 11) 

o direitO à indenização, por parte da União, sobre a 
lavru do_ petróleo e xisto betuminoso, bem assim a 
extraçào de gás, onde ocorrem a lavra e a extração. 
Naquela época, somente se cogitava da exploração 
ceontinental do petróleo, enquanto, hoje, isso corre, 
em níveis significatiVos; na plataforma continental. 
Aliás, em seu brilhante parecer, na Comissão de 
Economia desta ç_asa, o ilustre Senador João Caste
lO dCmOi1stra qu~-de toda a pfodução ·nacion-al de 
petróleo, em J 98_0, 41% ocorreram nos campos loca
lizados no mar. Acreditamos que essa participação 
e~pressiva da plataforma continental, numa pro
jeção a curto prazo, ·venha a sUperar - se jâ ·não o 
tenha ft:ito- a produção dos poços continentais de 
todo o petróleo produzido no País. 

Ora - c aqui está a analogia -, se a Lei n\' 
2.00..f.j53 assegüra o princípio de indenização sobre 
a exploraçiio petrolífera realizada no continente, o 
mesriw principio deverá ser es1Cndid6 e assegurado, 
quanto à exploração da plataforma continentaL 

Nem haveria de prevalecer o argumento de_que a 
plataforma continental se inclui, nos termos do item 
III, do art. 4ço da Constituição, entre os bens da 
União, pois, nos demais, arrolados no referido arti
go igualmente como bens da União, dá-se _a explo
ração_ petrolífera, onde se assegura o princípio inde
nizutório a Estudos, T6rritôrios e Municipios, 

Port:mto, é perfeíiitmente-Jógico que o princípio 
deva prevalecer, por extensãO analógica, no caso da 
plataforma continental. 

A pfQpósito, queremos deixar registrado o nosso 
apluuso ao Deputado Geraldo Bulhões e ao Sena
dor Passos Pôrto, pela feliz iniciativa, que interessa, 
particularmente, aos Estados e Municípios nordesti
nos, tanto quanto aos de outras regiões do Pais. A 

-realidade é que esses Estados e MunicipioS- vêm per
dendo, há muito tempo, com o não-reconhecimento 
de seus direitos, quando, ainda mais gravemente, se 
encontram obrigados a investir em obrus de infra
estrutura, para atender à demanda de vias ãe trans
Porte e-Ôutros b.enefi~ia~1entÕs ~aS ~{ões Prod~ti
-vas. 

Além do mais, sabe-se que o pagamento que hoje 
é feito, a tí_tulo de indenização, incide sobre o preço 
defasudo do petróleo, em relaç_ão ao preço de mer
cado. NU- vefdade, os "royalties" são inferio_r~ à· 
_queles pagos pelas companhias "internacíoriãis a 
qualquer-Governo, dos mais submissõs e dependetl. 
tes de que se tenha notícia. 

Não é justo, acima de tu~o, que continue apre
valecer a norma do atual parágrafo 49, do art. 27, d8. 
Lei nço 2.004/53, que prevê a destinação de 5%, cor

- respondentes à eXtração de petróleo-ou gás da Plata
forma continental, ao Conselho Nacional do Pe
tróleo, para a formação de estoques de combustfveis 
e garantir a segurança e regularidade da geração de 
energia elétrica. Esta norma, como bem demonstra 
o Deputado Celso Carvalho, na Justificação do Pro
Jeto dê Lei da Câmara, anexa-do, em 1975, ao Proje
to em exame, é inócua e prejudicial aos legítimoS inM 
teresses dos Estados e Municípios. 

oe fato, cOmo corista da referidi Justificação, 
"segundo a opinião dos entendidos, o Ministêrio 
das Minas e Energias apenas estaria, com essa mu
dança de orien-tação, contribuindo para o fortaleci
mento da política energética do País, uma vez que o 
subsetor a ser beneficiado com a formação do esto
que de combustível destinado a garaDdr a segurança e 
a reguliridade de geraÇãO de energia elétrica ...:.._ o da 
energia termelétrica - tem pouca significação no 
coniunto da produção de energia _do nOsso· País, que 
se-baseia na geração de _ _origem hidrelêtrica, onde o 
co.nsumo de ca:mbustível é totalll}ente inexpressivo. 
Por outro lado, o "estoque de garantia", que se pre
tendia assegurar contra eventuais dificuldades de 
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importação de petróleo face à conjuntura interna
cional que escapa ao controle do Governo brasilei- _ 
ro, poderia ser formado, mais adequadamente, com 
a reserva de parte di:l produção nacional destinada a 
tu I fim, sem ser necessário retirar dos Estl:ldos recur
sos que poderiam ser mobilizados em favor do seu 
desenvolvimento econômico e sociaL 

. ..As principais inovações-, contidas no Projeto em 
- exãme, refenim-se-à alteração do a tua!§ 49, do art. 

27, da mencionada Lei n9 2.004/53, que consubstan
cia a proposta essencial, concemente à extensão do 
princípio rndenizatório na produção "petrolífera da 
plataforma contirienl<ll, e a introdução de um§ 59, 
ao mesmo artigo, com vistas a garantir idêntica in
denizaçiio aos Estados, Territórios e Municípios 
centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacus
tres se fizer a ex.tração do petróleo, do xisto betumi
noso ou de gás. 

Aos Estados, especialmente os das regiões Norte 
e Nordeste, a indenização de 4% (quatro por cento) 
sobre o valor do óleo, do xisto e do gás, representa

-rá um inestimável aparte de recursos, que em muito 
contribuirá para 9 desenvolvimento dessas regiões, 
sobretudo se o valor, assim considerado, correspon
der, efetivamente, ao preço de mercado. 

No que tange ao interesse dos Municípios, a in~ 
denização -prevista, de !% (um por cento), de igual 
maneira consistirá num substancial fluxo de recur
sos, cupaz de ajudar os governos locais a superar 
suas eno·rme.'\ e reconhecidas difkuldades para a im
plantação ou consolidação de uma infra-estrutura 
urbana, indispensável frente ao desafio do progres

-so que as atividades petrolíferas trazem a essas loca-
lidades. 

Assim, considerando justas e necessárias as ·medi
das aqUi propostas, oPinamoS, no âm-bito de compe
tência desta Comissão, pela aprovação do presente 
Projeto de Lei." 

Srs. Sen:.ldores, somente razões relevantes de interesse 
público poderiam justificur o veto do Presidente da Re
públku -a iniciativa tão- meritória: 

E se-estas nãO foram alegadas, porque, na verdade, 
inexiStE:m, nàõ ê de se aceitar a suspeita da inconstitucio
nalídade que se lança ao projeto, sob análise. 

Como demonstrou, brilhantemente, um documento 
da OAB enviado a esta Casa, a medida só seria iõcOriSti
tucional se violasse o princípio da isonomia, distinguin
do entre Estados em função da localização geográfica 
das jazidas, quando o monopólio de exploração do sub 
solo é absoluto e não comporta distinções. 

Entretarft6, segundo o mesmo texto, o que o projeto 
"quis determinar foi o pagamento de uma indenização 
aos Estados e Municípios que foram privados da explo
ração das suas próprias lavras com a criação da empresa 
estataL Não há que ~;.."'nfundir essanonna legal com a do 
arL 161 da Constituição que se refere ao proprietário do 
solo". 

Do mesmo modo que, continua o texto, 
''a obrigação de pagar indenização imposta à PE

TROBRÁS desde a sua criação não é matéria tribu
tária nem orçamentária como as que estão sujeitas à 
competênciã exclusiva do Poder Executivo, pois se 
-assim fosse estariam igualmente sujeitas ao arbítrio 
do Poder Executivo todas as indenizações de qual
quer natureza pagas pelas 500 -empresas estatais 
existentes, ou seja, seria õ" fim da autonomía empre
sarial daS empresas estatais". 

Srs. Senadores, não deixemos que argumentos vãos e 
especiosos desmoronem uma construção legislativa sa
biamente elaborada. Nem que a pouca freqUência com 
qtie Se derrubãm os -vetos presidenciaíS paralise a nossa 
atividade parlamentar, 

Façamos justiça, mantendo nossas unânimeS decisões 
anteriores com vistas a amenizar, em parte, a carência de 
fundos nos cofre~ estaduais e municipais. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Alm_ir Pinto}- ConcedO a pa~ 
lavra ao nobre Senador Muuro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- 00. Pronuncia 
o seguinte discurso.)_- Sr~_Presidente, Srs., Senadores: 

Ê doloroso assistir o sacrifício de um homem no 
exercício de legítimo dever que lhe confere suas funções, 
Quando isto acontece, os que têm sensibilidade e hones· 
tidade suficientes parã o trato de coisa pública não de
vem ficar insensíveis, espeTando que o píor aconteça. Os 
braços cruzados não são' o melhor caminho para evitar 
ocorrências dessa natur_eza. É preciso, mesmo com pre
juízos de ordem partidária ou do enfrentamento de opi
niões contrárias, trazer à lume a verdade dos fatos, 
esclarecê-los, dissecáMlos, se possível. 

Evitar a abordagem de determinados fatos, só porque 
neles estão in-cluídos personalidades do Governo, a 
quem se precisa defender, é para mim subordinar-se à 
covardia e fugir ao império da consciência justa -
lembro-me, a propósito, da injustiça que se cometeu con
tra Pedro Aleix.o, em 1969, quando, apesar do direito 
legítimo e constítucional de ocupar a Presidência da Re
pública, no impedimento de Costa e Silva, viu-se preteri
do desse direito, numa manobra injusta, a que até hoje a 
Nação não esqueceu. 

Não se fere, Sr._ Presidente, impunemente, um direitO, 
um dever, uma consciência reta, sem que a marca--da in
justiça e da força fiquem gravados indelevelmente na 
alma do povo. 

Refiro-me, agora, ao que está para acontecer na Presi
dência da FUNAI. Ali, o·atual preSidente, Jurandy Mar
cos da Fonseca, encontra-se ameaçado de demissão por
que se recusa a assinar uma portaria que prejudica fron
talmente os interesses indígenas. 

Ora, isto é maiS do que uma obrigação sua: é um de
ver. Na verdade, o seu posto não existe para pressionar 
ou exigir concessões dos -índios. Existe, sim, ·par-a 
defendê-los no que for preciso, ajudar na aculturação ou
na preservação de sua unidade indígena, favorecer o de
senvolvimento das comunidades dentro de suas _carac
terísticas peculiares e velar pela sua sanidade física e cul
tural. 

E nada mais vaficisó" para o-índio do que a sua terra. 
Terra e índio, em verdade, são uma unidade indissociá
vel. O índio, sem sua terra, perde toda estabilidade física,
moral e económica. Dela, tudo ele retira. A ela, tudo ele 
destina. 

Se observarmos bem, vamos verificar, criin clareza me
ridiana, que todos os últimos acontecimentos, que vêm 
abalando as comunidades indfgenas, tem seu ponto ful
cral no assunto terra. 

E, sobre isso, o Presidente da FUNAI está bem avisaM 
do e vem se comportando de maneira irrepreensível, con
quanto eu não venha aqui defender seus atos. O quedeM 
fendo- e o defendo com todo o vigor- é o direito que 
ele tem de defender os índios e de não assinar aquilo que 
vá prejudicá-los, como seria essa portaria a que querem 
obrigá-lo a baixar. 

Mas mesmo sem defender sua gestão na FUNAI é inM 
discutível a boa postura que o presidente vem adotando 
com relação aos últimos acontecimentos que temOs notí
cia pela imprensa. Tendo assumido seu posto, em substi
tuição a Otávio Ferreira Lima, em ill~aio último, em meio 
à rebelião dos índios no Parque Nacional do Xingu, que 
lutavam pela delimitação do territóriõ Txucarramãe 
adotou uma posição de equilíbrio que, se não resulto~ 
ainda na finalização do problema, Peta menos consegu.iü 
amainar os ânimoS exaltados e favorecer o encontro de 
sua sadia resolução. 

Teve boa atuação, também, quando da exigência por 
parte dos índios localizados na área do posto de Bauru, 
~stado de São Paulo, que reclamavam a permanência do 
delegado que houvera sido substituído por ordem da 
presidência da FUNAI, o mesmo que aí está. Revelou-se 
firme na sua decisão, evitando ainda maiores cons_eqüên-
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cias do fato e tomando as providências que se requeriam 
no-momento. 

VcmMse mostr!Uldo paciente e ao mesmo tempo de pul
so forte, também na defesa dos interesses indígenas no 
episódio da Fazenda Lucas, àos índios Pataxó, no Esta
do da Bahia, opondo-se aos fazendeiros da região. 

E, agora, manifesta-se expressamente contrário a firM 
mar c-om sua assinatura uma porta riu que, sem sombra 
dc__dúY_lda, será desastrosa para os interesses indígenas de 
muitas comunidades br<~sileiras. 

O Presidente da República, não se sabe pÕI-que moti
vo, baixou o d~creto n~' 88.985(83 que permite a explO
ração-de minério por firmas particulares em área indíge
na-s. P<~ra que este decreto atinja se_us objetivoS Ç preciso 
que a Presidência da FUNAI o regul<lmente atravês de 
uma portaria. Isto é o que se recusa a fazer o seu presi
dente. E, pelo Jornal de Brasília do último sábado, dia 
15/8/84, tenho suas palavras textuais: 

. "A minha co_ildUta à frente da Fi.iNA! sempre 
foi pautada na defesa intransigente dos_direitos dos 
índios. Enquanto estive à frente. do cargo não cedi 
um milímetr_o das minhas atribuições. Toda essa de
cisão re_tifiquei nOs mi::us aios, quando não assinei a 
portaria da mineração por considerar que cometeria 
um genoCTdio; no apoio aos índios para evitar que a 
estrada Transaraguaia seja contrufda, pois se_ela é 
nociva temos que encontrar uma solução, e em di
versos outros momentos, como na defesa dos Pata
xô". 

- Ê isso, Sr. Presidente. Nada de mais do que_houradez e 
dignid<~de encerram a~ palavras do Presidente da, .FU
NAI. 

Por que se fala, então, na iminência de sua demissão? 
Quai_s os interesse que estão por detrás disto? 
Serão as enlpresas mineradoras, na sua maioria aliení

genas, as principais interessacfãs na sua saída, a fim de li
vremente poderem dispor de áreas indígenas atuais, sO-b 
_promessa de compensá-los co!'" terras em outras partes? 

Quem poderá dizê-lo. Na verdade, os nomes de em
presas e~trangeiras ou nacionais, que são contrárias aos 
interesses do povo- indígena ou não- não são estamM 
pados nos jornais. Sempre foi assim. Agem no enco6er
to, às escuras, nos subterrâneos, usando dos meios nlais 
sórdidos, entre os quais se situam a lisonja, o suborno, a 
compra ~e consciências, a corrupção em suas formas 
múltiplas. 

Afirma-se que são empresas multinacionais de mine
ração as que pretendem se apossar das terras indígenas. 
E como o Presidente da República assina um decreto 
dessa natureza? 

Acho muito justa a posição que vem assUmindo o Se
nhor Juranc_!y Marcos da_Fonseca. E_l~anto minha ·voz 
nesJe plenário 9-o Senado Federal, em sua defesa. Mais 
do que sua defesa pr6Pria levanto minha voz ein defesã 

_da dignidade. da honra, da altivez de-homens que ainda 
amam mais a verdade e a defesa do bem gerar do que a 
permanência nos seus cargos. 

Levanto agora a minha voz e a levantarei sempre, 
quando a minha consciência - que está acima de qual
quer limitações, inclusive as de natureza partidária -
achar que se está ferindo princípios maiores, pelos quais 
urge lutar e defender a qualquer custo. 

Apelo, pois, ao Senhor Presidente da R,epública, para 
q],.!e_~~c;~ª~l):_e _9_a_~~1,1ntq ç as razões da posição assumida 
pelo Presidente da FUNAI, para não c~meter uma injus· 

_ tiç_~· Creio que todos o homens sérios d"este país aprecia
rão o seu gesto. -

Terminan-do, Sr. Presidente, solicito considerar corno 
integrante deste meu dicusrso o artigo intitulado "Mi
nérios, índios e (in) dependência, de autoria do Professor 
Dai mo Dallari, e também, o Decreto e a Portaria a que 
.vel)ho me referindo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MAU
RO BORGES 

EM SEU DISCURSO: 
Folha de SãO Paulo - 14..09-84 

MINÉRIOS, INDIOS E (IN)DEPENDENCIA 
Dalmo A. Dallari 

A existêncía de riquezas minerais em terras indfgenas 
é, neste momento, a razão de uma série de ameaças que, 
se forem concretizadas, significarão a degradação --e a 
morte de mais dã met<~de dos índios brasileiros. 

As ameaças partem do governo brasileiro, que precisa 
de dólares pam entregar aos felizes banqueiros internaM 
cionais, especialmente estadunidenses, que hoje gover
nam de fato o Brasil. Vào·se os minérios, mudam-se em 
dólares, os corres dos bancos ficam mais recheados e o 
Bra<;il fica dono de_um buraco. E amanhã a história dirá 
que num grande p<!ÍS da América Latina houve tempo 
em que existiam riquezas minerais e índios. 

Existem outros eStrangeiros intereSsados naquelas riM 
quezas. São empresas de mineração que, há vãrióS anos, 
favorecidas pelo complexo militar-tecnocrático que deci· 
de em lugar do povo brasileiro, vêm obtendo todas as in
formações e todas as facilidades para- conhecer o subsolo 
brasileiro e tir<1r dele o que lhes interessar. 

No ano de 1977 foi publicado nos Estados Unidos um 
livro muito importante para os brasileiros, de autoria do 
antropólogo Shelton Davis, da Universidade de 
Cambridge. Nesse livro, que jã iem edição brasileira com 
o título As vítimas do milagre, o autor demonstra que um 
dos aspectos subterrâneos da grande fars<~ que foi Q. "mi
lagre brasileiro" era a entrega de riquezas minerais às 
empresas multinacio"nais. Nesse livro Shelton Davis enu
mera noventa projetes de mineração em terras indígenas, 
beneficiando empresas multinacionais, especialmente a 
U.S. Stcel Corporation, a Alcan Aluminum Company e 
a Bethle_h_em Steel Corpqration. 

Os interesses estrangeiros não param aí, pois graças a 
generosidade dos mililares e tecnocratas as portas estão 

- abertas, escancaradas, para quem quiser vir ao Brasil 
abastecer~se em c_ondiçõcs muito vantajosas. A PE
T~OBRÁS, especialinente através dos setores de contra
toS de risco, passa tranqUilamente por cima da Consfi
~uiçào, usurpa atribuições que são exclusivas do Presi
dente da Rep~blica e autoriza empresas estrangeiras a 
penetrarem em terras-indígenas. Uma das conseqüências 
é o desmatamento de áreas consideráveis, com a derru
bada de grande número de árvores de madeira de lei, que 
nunca poderão ser repostaf. Outra conseqüência é a ma
tança direta ou indireta dos índios brasileiros. 

Mas a invasão estrangeira não termina aí. O jornal 
40New York Times" publicou, em 1975, uma denúnCia
gravíssima, que nunca foi desmentida pelo governo bra
sileiro. Segundo aqude jornal, que implicitamente reve
lou a existência de uma disputa entre poderosos grupos 
estrangeiros-, pelas riquezas brasileiras, o Brasil celebrou 
um acordo secreto com a República Federal Alemã, enM 
volvendo reservas de urânio, necessário p!ira a produção 
de energia atômica. Por esse acordo o Bra_sj_J receberá 
oito usinas nucleares, a começar pela de Angra do Reis, 
já em constrUção. Em troca a Alemanha receberá urânio, 
que se encontra em Roraima, na Serra do Surueucu, área 
notoriamente ocupada pelos índios da tribo Yanomami. 
A abertura da estrada Manaus-Boa Vista, que passa por 
essà região e não tem objetíVo definido, bem como a obs
tinada recusa do governo brasileiro em criar o Parque 
Indígena Yanomami, levam à conclusão de que o "New 
Xork _ _'l_'~~es::_ !1~() an~<l:v~_longe -~-a --~e-~d~de. 

Mas os-minérios- "existentes ein áreas indrgenas Já -des~ 
pertanün também a cobiça de alguns brasileiros, que 
-c-o~Seguiram aliados n_o_ Departamento Nacional de Pro
dução Mineral, do Ministério das Minas e Energia, e no 
próprio Congresso ·Nacional. Ignorando totalmente a 
Constituição e, pior do que isso, desprezando o fato de 
que os indios são seres humanos com direito à vida, um 
verdadeiro "comando antiíndio" entrou em ação nos ú!M 
timos_anos. 
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Na últíma campanha eleitoral foram amplamente dis
tribuídos em Roraima~ no Amazonas, no Acre e em ou
tros lugares onde há índios e minérios, panfletos de pro
paganda eleitoral através dos quais alguns candidatos, 
do PDS e do PM DB, prometiam aos eleitores que traba
lhariam pela abertura dos garimpos e pela entrada de 
empresas mineradoras em áreas indígenas. Os próprios 
gov~rnadores dos Estados e Territórios cm que isso 
ocorreu apoiaram essa criminosa abertura, ocultando ao 
povo que o lugar de onde se tira o minério não fica com a 
riqu~za nem com alguma parte substancial dela, mas 
apenas com os buracos, como aconteceu com Minas Ge
rais. 

O "comando antiíndio" vem atacando no Congresso 
Nacional, onde o Deputado Mozarildo Cavalcanti já se 
revelou o mais obstinado protctor das mineradoras, 
apresentando inúmeros projetos de lei, evidentemente in
constitucionais, visando a legalizar a invasão de áreas 
indígenas. Um dos argumentos apresentados pelos depu
tados, especialmente Mozarildo Cavalcanti (PDS de 
Rondônia), é o que chamam "aspecto fático", que é a 
existência de muitos garimpos clandestinos, sem que a 
FUNAI, que é a protctora oficial dos índios, tenha 
meios para impedi-los. E o próprio representante da 
Polícia Federal na FUNAI repete esse argumento, como 
se fosse coisa natural, esquecendo que sua obrigação é 
pedir mais recursos e não colaborar com a ilcgaJidade. 

A par disso tudo, através de uma enxurrada de proje
tos de lei, decretos c portarias, vem-se tentando criar 
uma legalidade especial, à margem da Constituição, para 
estimular e proteger a corrida aos minérios. Na verdade, 
essa operação mata-índio é inconstitucional, pois o arti
go 198 da Constituição assegura aos indígenas a posse 
permanente das terras que ocupam e o usufruto exclusi
vo de todas as riquezas nelas existentes. E o Estatuto do 
lndio, que é lei federal, cm seu artigo 18 reafirma o dis
positivo constitucional c proíbe qualquer negócio ou ati
vidade "que restrinja o pleno exercício da posse dircta 
pela comunidade indígena ou pelos silvícolas". E no pa
rágrafo I • desse mesmo artigo veda a qualquer pessoa es
tranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a 
prática de atividadc extrativa. 

As empresas de mineração que pretendam extrair ri
quezas em áreas indígenas deverão, antes, atentar para a 
garantia constitucional da posse indígena, para não so
frerem grandes prejuízos. Ainda recentemente a empresa 
estatal francesa de petrÓleo Elf Aquitaine foi obrigada a 
pagar uma indenização de trezentos milhões de cruzeiros 
aos índios sateré-maué c mundurucu, por haver penetra
do em s.uas terras com autorização, sem valor legal, da 
PETROBRÁS, para efctuar prospecções. 

É necessário que a consciência brasileira reaja a essas 
investidas, que levarão à morte e à degradação física c 
moral muitos índios, além de trazer prejuízos e não be
nefícios ao povo brasileiro. Os minérios irão embora, os 
bolsos de um pequeno grupo de ambiciosos ou aventu
reiros ficarão mais cheios e o Brasil ficará mais pobre em 
riqueza mineral e em prestígio perante a história. 

DALMO OE ABREU DALLARI l: professor titular da Faculdade de Di· 
reito da USP, U·pruidcntc da Comissilo Justiça c Paz da Arquidioces~ de 
São Paulo c presidente da Assossiaçlo Brasileira de Juristas Democratas. 

PORTARIA N• 

O Presidente da Fundação Nacional do lndio- FU
NAI. no uso das atribuições que lhe conferem os Estatu
tos, e tendo em vista o disposto no Decreto n• 88.985, de 
lO de novembro de 1983, ouvido o Departamento Nacio
nal da Produção Mineral- DNPM, resolve: 

Fixar as normas abaixo, relativas à mineração em 
áreas indígenas: 

I - O assentimento prévio da Fundação Nacional do 
lndio para outorga de autorização de pesquisa mineral e 
de concessão de lavra somente serã expedido quando se 
tratar de minerais considerados estratégicos, necessários 
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à segurança e ao desenvolvimento nacional, tais como: 

cobre, fosfato, zinco, estanho, carvão, enxofre, fluorita, 
chumbo, minerais de pegmatito, ouro, minerais radioati
vos c outros a serem definidos cm Portaria do Diretor
Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

11 - As autorizações de pesquisas e concessões de la
vra cm terras indígenas serão outorgadas a empresas es
tatais integrantes da administração federal, e, somente 
em casos excepcionais, a critério da FUNAf poderão ser 
conferidas a empresas privadas nacionais. 

III -Os casos excepcionais de que trata o item II dar
se-ào: 

a) quando o mjnério objeto da pretensão à autori
zação de pesquisa ou concessão de lavra estiver contido 
na enumeração de que trata o item I desta Portaria; e 

b) quando as empresas pretendentes além de empre
sas privadas nacionais, se revestirem de habilitação a 
funcionar como empresa de mineração, e satisfizerem as 
demais condições desta Portaria. 

IV·- A atividadc mincradora em área indígena será 
precedida de assinatura de contrato entre a empresa de 
mineração e a FUNAI, cm cujo contrato serão lixadas, 
dentre outras cláusulas, aquelas estabelecendo valores 
das rendas pela ocupação do solo c de indenizações por 
destruição de benfeitorias. 

V- Constarão, ainda, nos contratos mencionados no 
item rv. cláusulas através das quais a empresa minerado
Ta se comprometa a: 

a) explorar as riquezas do subsolo somente por lavra 
mecanizada; 

b) recompor c reflorestar o terreno lavrado com o de
senvolvimento dos trabalhos de extraçào, salvo se o 
DN PM considerar inviável a recomposição; 

c) responder pelos danos c prejuízos causados, resul
tantes, djreta ou indiretamente, dos trabalhos de mine
ração, desde que caracterizada a responsabilidade da 
empresa autorizada a pesquisar ou lavrar; 

d) evitar o extravio das ãguas e drenar as que possam 
causar danos e prejuízos, de modo a compatibilizar a ati
vidade de mineração com os interesses indígenas; 

e) evitar a poluição do ar ou água, pelo uso de ele
mentos químicos e dar conhecimento à fiscalização da 
Fundação Nacional do lndio - FUNAI, de fatos que 
ocorram na área e que possam a vir a afetar o patrimó
nio ou o bem estar social da Comunidade Indígena; 

f) preservar o estado sanitário da áréa concedida à 
atividade de mineração bcm-como manter os funcio
nários cm perfeitas condições de saúde; 

g) impedir que os funcionários ingressem em aldeias 
indígenas, cabendo à FUNAI cm benefício dos índios, 
evitar que os mesmos perambulem nas áreas objcto da 
pesquisa ou da lavra; 

h) impedir que seus funcionários exerçam atividades 
de caça, pesca ou coleta a qualquer título; 

i) impedir que seus funcionários transitem na área 
indígena, fora daquela objeto da autorização de pesqui
sa, concessão de lavra, ou de servidão da mina; 

j impedir o uso de qualquer tipo de bebida alcóolica a 
qualquer título e por qualquer pessoa, nas ãrcas de auto
rização, concessão, ou de servidão da mina; 

k) reconhecer o descabimento de qualquer indcni
zaçào por parte da União, do órgão de Assistência ao 
lndio ou da Comunidade Indígena, no caso de vir a ser 
determinada a suspensão dos trabalhos de pesquisa, con
forme item XII; 

I) custear as despesas que venham a ser realizadas 
com a montagem da infra-estrutura c manutenção de 
servidores da FUNAI na área de mineração, inclusive 
habitação com escritório, viaturas, instrumentos e equi
pamentos inclusive de rádio comunicação, indispensa
veis às atividades que deverão ser exercidas pela FUNAI 
junto à Comunidade da área de mineração e no acompa
nhamento dos trabalhos de mineração; 

m) proporcionar transportes áereos e(ou terrestres 
aos representantes da FUNAI, quando tenham que se 
deslocar para acesso ou retirada da área de mineração; 
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n) cumprir, no desenvolvimento dos trabalhos de pes
quisa e na implantação da lavra, o cronograma fisico
financeiro apresentado por ocasião dos respectivos re
querimentos e aprovado pelo DNPM. 

VI - Não será conferido o assentimento prévio para 
outorga de autorização de pesquisa e concessão de lavra 
em área na qual a população indígena detentora de sua 
posse ou usufruto esteja cm processo de atração ou seja 
recém-contactada. 

VIl - Quando for autorizada a extração de substân
cias minerais, durante a pesquisa, com o fim de alienação 
de quantidades comerciais através de Guia de Utili
zação, a empresa assim autorizada pagará a participação 
prevista para o período de lavra industrial. 

VIII -Toda e qualquer construção edificada cm área 
indígena, para fins rclacionad_os com os trabalhos de mi
neração, se tornará parte integrante do Património Indí
gena, quando do término daquelas atividadcs. 

IX - Sempre que possível, c com a necessária autori
zação da Fundação Nacional do lndio - FUNAI, as ,,I 
Empresas de Mineração poderão utilizar mão-de-obra ~ 
indígena, levando em conta a capacidade de trabalho c o ~ ... 
grau de aculturação. ~ 

X- Na hipótese do item anterior aplicam-se aos silví- ~ 

colas todos os direitos e garantias das leis trabalhistas c ,~ 
de previdência social, vedada a discriminação entre os ·,1 
indígenas c os demais trabalhadores. '~ 

XI - Em ãrcas indígenas, somente os silvícolas, com 
exclusividade, poderão exercer atividades de garimpa
gem, faiscação c cata. 

XII - A Fundação Nacional do lndio - FUNAI, 
poderã suspender, temporária ou definitivamente, ostra
balhos de pesquisa ou de lavra, quando verificados pre
juízos à cultura, costumes e tradições indígenas, causa
dos comprovadamente pela empresa que desenvolve a 
atividadc de mineração. 

XIII- Para o deferimento à empresa privada de mi
neração nacional, do assentimento prévio à autorização 
de pesquisa c concessão de lavra, em terras indígenas, 
nos casos excepcionais de que trata o § I• do ari. 4• do 
Decreto n• 88.985, de 1 O de novembro de 1983, deverá a 
interessada comprovar c comprometer-se ao atendimen
to dos seguintes requisitos: 

a) serem os sctores de produção e comcrcializaçllo da 
empresa dirigidos por brasileiros; 

b) que, de acordo com seus estatutos pelo menos 51% 
do capital social com direito a voto pertença sempre a 
brasileiros ou empresas nacionais, por sua vez controla· 
da por brasileiros; 

c) que o seu quadro de pessoal será sempre constitui- >, 

do de, pelo menos, 2(3 de trabalhadores brasileiros; 
d) que a administração ou gerência da empresa em 

sua maioria caberá sempre a brasileiros, assegurados a 
estes poderes predominantes e de decisão, obrigando-se , 
a denunciar à FUNAI todo o acordo de acionistas, se:., 
houver; 

e) que haja a empresa por si ou por empresa sua coli·< 
gada, associada, controlada ou controladora ou que per· , 
tcnça ao mesmo grupo de empresas, efctuado, anterior· 
mente, trabalhos de pcsq~isa mineral cujo relatório final i 
tenha sido aprovado nos termos da letra a, do artigo 30,: 
do Código de Mineração. , 

XIV- O procedimento para· obtenção do assenti-. 
mento prévio da Fundação Nacional do lndio - FU· ;: 
NA! pelas Empresas de Mineração, será de acordo com, 
os itens seguintes: 

a) O processo referente ao requerimento de autori· · 
zação de pesquisa a que se refere o item 11 será encami· 
nhado ao Presidente da FUNAI, pelo DNPM, devida· 
mente instruído, com a declaração de se tratar de reque· 
rimento prioritário, e de que a empresa requerente satis- , 
faça as exigências desta Portaria, cm especial as enume-, 
radas no item XIII c suas letras; · 

b) a FUNAI poderá solicitar da empresa requerente,_ 
através do DN PM ou diretamentc informações que niiO. 
constem do processo; 
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c) uma vez analisado o processo recebido do DNPM, 
com ou sem as informações complementares, de que tra
ta a alínea b, a FUNAI, através de expediente do Presi
dente, devolverá o mesmo processo ao DN PM com o 
despacho tina! sobre o assentimento ou não em permitir 
a pesquisa na respectiva área, o qual, conforme o caso, 
outorgará Alvará de Pesquisa ou indeferirá o requeri
mento. 

XV -Só será permitida a entrada da empresa reque
rente na área de Alvará para pesquisa, mediante acordo 
relativo à indenização de bcnfeitorias c a renda pela ocu
pação das terras dos silvícolas, nos termos do artigo 27, 

,,. do Código de Mineração e legislação pertinente, sendo 
f· nesse contrato ajustada a participação da comunidade 

~.:·.·.·.·.·. indígena dos resultados da lavra. 
[ XYI- No ato da assinatura do contrato a empresa 
!i . interessada recolherá, cm nome da Fundação Nacional 
! do lndio - FUNAI, a importância equivalente a 5 
j;. MVR - Maior Valor Referência, em vigor, mediante 
I• •. guia de recolhimento própria, em uso na Fundação, a 
i\ título de emolumento. 
~ XVII- Os pagamentos que venham a ser ajustados 
~ serão efctuados através do depósito na Agência do Ban-
IY' .. co.do Brasil, Praça de Brasília, à conta da Renda do Pa-
~, trimônio Indígena. 
[ XVIII- A FUNAI indicará servidores seus para 
~.. acompanhamento dos trabalhos de pesquisa e lavra, com 
e acesso aos locais de trabalho da empresa na área, os 

;~~. quais receberão desta todas as informações que forem 
. solicitadas pelos representantes da Fundação, sobre a 
.. produção mineral, recolhimentos de valores feitos em fa
? voe da comunidade indígena local ou do Orgão tutelar. 

.. 

·.·.•.· .• :-: XIX -Todos os valores que venham a ser pagos pela 
empresa de mineração à FUNAI em razão do Contrato 

t,: _ a que se refere o item XV serão destinados, preferencial
~ mente, à Comunidade Indígena da ârca concedida, ca-

i
;" bendo ao Orgão tutelar a retenção de uma parcela equi-

··••• .. ~ •••. valente ao dízimo previsto. XX- A participação da Comunidade lndfgena nos 
., resultados da lavra constituir-se-;\ de um percentual 

. sobre o valor da produção da área autorizada para pes
qusa efou lavra. 

· XX I- O percentual de que trata o item anterior desta 
Portaria será variâvel, de acordo com o teor do minério 

· recuperado na lavra, e será fixado de acordo com a fór

mula e no percentual praticados pela Companhia de Pes
quisa de Recursos Minerais- CPRM - MME- em 
contrato de arrendamento e cessão de direitos minerais 

·~ •, com empresas particulares. 
XXII- B proibida a transferência de autorização de 

pesquisa e concessão de lavra sem anuência prévia da 
FUNAI. 

XXIII- Não será permitida a pesquisa ou lavra no 
leito dos rios essenciais aos silvícolas e nos sítios sagra
dos. ~:: !·, XXIV- Esta Portaria entrará em vigor na data de 

líf· :· sua publicação. 
~· ~,' XX V- Revogam-se as disposições em contrário. 

(;~~ 
~· 
~ 

DECRETO N• 88.985 
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1983 

r;': Regulamenta os artigos 44 e45 da Lei n• 6.001 ('), 
~ •. ·' de 19 de dezembro de 1973, e dá outras providências. 

~·~·:, O Presidente da República, no uso das atribuições que 
g. lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e 
j;.',·.t tendo em vista o disposto pelos artigos44 é: 45, da Lei n• 
:!~{':' 6.00 I, de 19 de dezembro de 1973, decreta: 
a-:"· ; Art. I• A exploração de riquezas minerais, em terras 
';'" .Indígenas, observará as normas estatufdas pela Lei n• 
~;L·. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, a legislação sobre ati
~:~ .vidades minerais e as disposições dest~ Decreto. 
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go 17 e seguintes da Lei n• 6.00 I, de 19 de dezembro de 
1973. 

Art. 2• As riquezas e as utilidades existentes no solo 
das terras indígenas somente serão exploradas pelos 
silvícolas, cabendo-lhes, com exclusividade, o exercício 
das atividades de garimpagem, faiscação e cata. 

Art. 3• A Fundação Nacional do lndio- FUNAI, 
adotará as providências necessárias para garantir aos 
indígenas o cxcrcicio d.as atividadcs referidas pelo artigo 
anterior, cabendo-lhe orientar a comercialização do re
sultado da exploração. 

Art. 4• As autorizações de pesquisa e de concessões 
de lavra em terras indígenas, ou presumivelmente habita
das por silvícolas, serão outorgadas a empresas estatais 
integrantes da Administração Federal e somente serão 
concedidas quando se tratar de minerais estratégicos ne
cessários à segurança e ao desenvolvimento nacional. 

§ 1~ Em casos excepcionais, considerado, cada caso, 
pela Fundação Nacional do lndio e pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral- DNPM, poderão ser 
concedidas autorizações de pesquisa e concessões de la
vra a empresas privadas nacional, habilitadas a funcio
nar como empresas de mineração. 

§ 2• As empresas com autorizações de pesquisa ou 
concessionárias de lavra, na forma do parágrafo ante
rior, deverão ter seus setores de produção e comerciali
zação dirigidos por brasileiros, tendo em vista o disposto 
no artigo 45, § 2•, da Lei n• 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, combinado com o artigo t•, item VIl, da Lei n• 
5.371 ('),de 5 de dezembro de 1967. 

Art. 5• A exploração das riquezas do subsolo das 
áreas de que trata este Decreto, somente será efetivada 
mediante lavra mecanizada e atendidas as exigências que 
a Fundação Nacional do lndio- FUNAI, estabelecer 
nu salvaguarda dos interesses do patrimõnio indígena e 
do bem-estar dos silvícolas. 

Art. 6• A FUNAI representará os interesses da 
União, na forma do§ 1•, do artigo 45, da Lei n• 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, fazendo reverter, em benefício 
dos índios e comunidades indígenas, os resultados eco
nõmiQJs decorrentes da exploração minerária, indeni
zações e rendas devidas pela ocupação do solo. 

Art. 7• 1'!. assegurado à FUNAI, o direito de exigir a 
adoção, por parte das empresas beneficiárias da autori
zação à pesquisa e lavra, de medidas acauteladoras, objc
tivundo a preservação da cultura, costumes e tradições 
indfgcnas. 

§ 1• A FUNAI, como órgão tutelar é reservado o di
reito de, na forma do Estatuto do lndio, suspender os 
trabalhos de pesquisa c lavra, quando verificados prejuí
zos à cultura, costumes e tradições indígenas. 

§ 2• A empresa autorizada à pesquisa e lavra, em 
área indígena, assinará termo de compromisso explici~ 
tando que não terã direito à indenização contra a União, 
o órgão de assistência ao índio ou aos silvícolas, quando 
determinada a suspensão dos trabalhos, pela FUNAI, na 
defesa dos direitos c interesses dos seus tutelados, nos 
termos da Lei n• 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

Art. 8• Sempre que possível e com a necessária auto
rização da FUNAI, as empresas beneficiárias de autori· 
zaçào de pesquisa ou concessão de lavra, em área indíge
na, utilizarão a mão-de~obra indígena, levando em conta 
a capacidade de trabalho e o grau de aculturação do 
silvícola. 

Parágrafo único. Na hipótese previSta neste artigo, 
aplicando-se aos silvícolas todos os direitos e garantias 
das leis trabalhistas e de Previdência Social, vedada a 
discriminação entre os indígenas e demais trabalhadores. 

Art. 9• A FUNAI, no âmbito de sua competência, 
ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral 
- DN PM do Ministério das Minas e Energia, expedirá 
as normas internas necessárias ao cumprimento deste 
Decreto. 

(I) leg. Fede. 197). púg. 1.957: (2) 1967, pág. 2.268. 
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Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de 
su~a publicação, revogudas as disposições em contrário. 

JOÃO FIGUEIREDO - Presidente da República. 
Cesar Cais Filho. 
Mário David Andreazza. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Sena
dores: 

Retratundo u nossa evolução fiscal-tributária e assina
lando o comportamento das Receitas dos Municípios, 
dos Estados e da União, como vimos fazendo até aqui, 
no nosso último trabalho, apresentado ao Senado sob o 
título de (4•) "Quarta Etapa", pudemos ressaltar que, 
através da aplicação do antigo Imposto de Consumo, regis
trava o Poder Público no Brasil, o que de manufaturados 
produzíamos, e, em conseqüência, o que tinha a nossa gen
te, a sua disposição para ser consumido. 

Por outro ludo, seria muito bom que os derrotistas, os 
desanimados e que vivern "apostando" na inviabilidade 
do Brasil, volvessem as suas atenções para o ano de 1889, 
quando da instituição do Imposto de Consumo, através 
de Lei n• 641, para tributar tio-somente (14) quatorze 
produtos, os quais se subdividiam em 109 itens para efeito 
de tributação. Pois bem, 56 anos, ou seja, em 1945, foi 
editado o Decreto-lei n• 7.404, para gravar ou tributar 58 
produtos, os quais se subdividiam em 1027 itens tributa
dos e 95 itens isentados do Imposto de Consumo, signifi
cando que o Brasil, levou 56 anos para produzir e colocar 
à disposição de sua gente, mais 44 novos produtos, para se
rem consumidos. 

E, 37 anos após, ou seja em 1982, quando da decretação 
da Legislação do I PI - Imposto Sobre Produtos Indus
trializados, em vigor, no caso, o novo rótulo do nosso anti
go Imposto de Consumo, foram considerados então, 
12.068 itens sujeitos ao controle tributário, e não fosse a 
nova sistemática de alíquotas sobre itens tributáveis, teria
mos mais que I 00 mil itens sujeitos ao I PI, como também à 
disposição do nosso consumo • 

Para ilustrar, tomemos como exemplo, as especialida
des farmacêuticas que, eram 174 em 1945, e que, aluai
mente, já ultrapassam 45.000 tipos de embalagens e fór
mulas diferenciadas. 

Daí, porque, Sr. Presidente, tantas e tantas vczes •. aqui 
neste Plenário, tenho procurado racionalizar os debates 
em torno do chamado custo de vida do brasileiro, especial
mente quando se falij "maliciosamente" em achatamen· 
to salarial, num jogo inconseqUente, para culpar o "mo
delo econômico" e, em última análise, o governo pelo "a
chatamento" salarial. 

Em verdade, ninguém em seu juízo normal irá negar o 
direito ao homem de consumir, de desfrutar todo o con
forto que a ciência e a tecnologia enfim, que desfrute 
tudo o que o nosso progresso vá colocando à nossa dis
posição. 

Mas por outro lado, nenhuma inteligência normal e 
que queira agir honestamente, negar:\ que todos os dire
tiso pressupõem deveres, e em economia, que é uma ciên~ 
cia cxata, não existe o milagre teolõgico, de comprar e 
fugir ao pagamento, ou seja, para possuir, fora do furto 
puro e simples, tem-se que trabalhar e economizar, capi
talizar, e, aí então, adquirir novo patamar de conforto. 

Em realidade, Sr. Presidente, de um lado, como gover
no, temos sido descuidados, não temos nos preocupado 
suficientemente, em educar a nossa gente, e, através de 
educação, do esclarecimento, impedir que o nosso ho
mem mais simples, compre acima do que, efetivamente 
ele pode pagar e por acréscimo, aí então os meios de co
municação de massa, o Marketfng, a propaganda diutur
narnent~ ubombardeando" os menos avisados4 ucriando 
novas necessidades" e induzindo-os a sacar contra o fu
turo, a comprarcmautomóvcis quando sequer poderiam 
pagar bicicletas; oportunamente, em outra etapa deste 
estudo, voltaremos a este aspecto da questão, o qual tem 

fit,~~ Parágrafo Ünico. Entende-se por terras indígenas, 
[Para os efeitos deste Decreto, as áreas descritas pelo arti-

------------------~-----------------------
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muíto a ver com o tema que vimos examinando~ volte
mos, pois, à política ou Sistema Tributário Nacional. 

Para fazê-lo, façamos antes alguma renexões, algumas 
considerações sobre impostos, suas Leis, e a Política Tri
bUlária, que os tornam menos antipáticos aos contri

buintes. 
Sabemos todos, seja a base, o alicerce do tributo, ou 

imposto, é essencialmente ~tica, a moral, é o seu maior 
fundamento, tendo-se em vista, as suas finalidades e apli
cações. 

Constitui o imposto um dever de todos, e, na medida 
de su" compreensão, a luz da justa exação e correta apli
cação dos seus resultados, passa o mesmo a ser encara
do· como um direito fundamental do cidadão. 

E. tanto é verdade que, a existência e a prática da tri
bulação, dependessem, as mesmas, exclusivamente, dos 
meios coercitivos de que dispõe o Estado, por sí só, ja
mais o foram, ou viriam a ser, suficientes para as suas 
consecuções. Daí o cuidado do Legislador, na elabo
ração e decretação do tributo, em fazê-lo, com a preocu
pação niio só com a finalidade, mas com todos os seus 
possíveis efeitos. 

A fundamentação jurídica do tributo, tem suas raízes 
em muitas teorias; sintetizando·as, teríamos: 

! - Como fenômeno econômico; 
li - Como fato político. 
Sabemos todos que, como manifestação maior de sua 

soberania, o Estado, impõe a todos os seus jurisdiciona· 
dos, a obrigação de contribuir, na medida de suas possi
bilidades e capacidades, para o Erário, com o que, cus
teia as suas funções, que são, em última ané.lise, a segu
rança e o bem -estar da comunidade. 

Com a Lei Fiscal ou Tributária, que é a norma jurídi
ca, o Estado regula e orienta a arrecadação e o relaciona
mento do fisco com o contribuinte. 

Através da Lei Orçamentária, anualmente, o Estado 
fixa os parâmetros dás suas despesas para o exercício do 
ano seguinte e estima a receita, com que, através da arre
cadação tributária, patrimonial e industrial, custeará as 
.. suas" despesas, tendo assim, uma projeção antecipa· 
das, da entrada e saída do dinheiro no Tesouro Público. 

Para acompanhamento da execução orçamentária, o 
terceiro elemento legal, do "Tripê", a Lei Financeira, 
destinada a regência, da execução da Receita e da Despe
sa Públicas. Com a rigorosa observação dos preceitos da 
Legislação, temos o Estado, aparelhado, para a prãllca 
da Justiça Fiscal, que é, o coroamento de todo o esforço 
legislativo. 

Compreendendo-se, com prAtica da Justiça Fiscal: 
a) Eqüidade; o repartir dos gravames de maneira justa, 

proporcionalmente e capacidade de cada um, observan
do, assim, a chamad~ "igualdade natural"; 

b) A honestidade absoluta na aplicação das Receitas, 
destinadas ao bem comum, na orden inversa da arreca
dação, visando, atender a cada um, segundo as suas ne· 
cessidades. 

Entre os críticos que mais se notabilizaram, na concei
tuaçiio dos impostos, pontifica, entre tantos, Victor Ri
quetti, o controvertido Marquês de Mirabeau, na sua e;.t
celente obra, "Teoria do Imposto", inteligentemente diz: 

. "O Imposto é uma dívida comum dos cidadãos, 
uma espécie de compensação, o preço das vantagens 
que a sociedade lhes proporciona. Adiantamento 
para se obter a proteção da ordem social, uma con
dição imposta a cada um para o bem de todos." 

Temos, assim, um breve relato, as ••doutrinas" e a de· 
finição do imposto, cujas fontes geradoras são: 

a) o patrimônio; 
b) a produção; 
c) os rendimentos, que correspondem, a udqueza", em 

formação e em circulação. 
O imposto sobre o patrimônio dos particulares, sem

pre teve em vista o grava me maior sobre uma renda do 
que sob outra, no caso, a tributação sobre as rendas da-
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quele sem patrimônio, que as obtém exclusivamente com 
o seu tmbalho, nunca poderá ser igual a dos que as ob
tém através do patrimônio, do capital. 

Temos notícias de que na Velha Europa, na chamada 
Idade Média, preponderava o tributo sobre o patrimô
nio ou Rendas·Patrimoniais, com a revolução industrial 
e a conseqüente, multiplicidade de rendimentos, que fo
ram surgindo, foram reorientando a tributação para as 
novas fontes, e, no final do século lXX, as rendas aspa
trimonium pouco ou nada, significavam nas suas. ••Recei
tas". 

No caso brasileiro, já aludimos ao fato, em 1920, pou
co menos da met.ade das nossas receitas, tinham suas ori
gens, ainda, no patrimônio público, e o restante arreca
damento, gravava, sobremodo, o patrimônio particular, 
via, Imposto Territorial, Rural e Urbano, transmissões 
inter-vlvos e cau.sa-mortis, além da tributação, sobre o ex
trativismo e produção agro-pastoril, os quais, gravados 
sob a rúbrica dç "produtos", tinham o seu fulcro no pa
trimônio, originando, também, do patrimônio, a quase 
totalidade, das rendas tributárias. 

O imposto aplicado sobre o produto, tem o seu fato 
gerador. normalmente, após o término da produção e 
circulação ou ainda, quando do consumo. 

Sabe-se que o sistema de gravar-se o produto, é talvez, 
o mais sujeito, a prática d~ "injustiça fiscal", sendo o 
produto destinado ao consumo e todos consomem, do 
abastado ao indigente, ghá que acautelar-se o legislador, 
na seleçào dos produtos e aplicação das alíquotas, de 
maneira, a estar sabendo como gravar o que, quanto a 
quem. 

No caso brasileiro, em que pesem todas as cautelas, es
pecialmente na seleçiio de alíquotas, este sistema indireto 
de tributação, o Imposto de Consumo, significou muitas 
iniquidades, especialmente, por ter ocupado a condição 
de "carro chefe" na arrecadação tributária até 1978. En
quanto o Imposto de Rendas, em 1964, dignificava 
26,69% do total da arrecadação, o Imposto de Consumo, 
representava, 48,68% na Rece.ita Tributária da União. 

O vulto de arrecadação, ainda hoje, alcançado, pelo 
I PI, é ainda, muito significativo, mas, bem atenuado, em 
virtude~ das isenções, ou redução a alíquota zero, que 
atingiram, a cerca de (7.000) sete mil produtos nos últi
mos anos, de qualquer forma, em 1983, o IPI ainda con
tribuiu para a União com (2.774) dois trilhões, setecen
tos e setenta e quatro bilhões de cruzeiros. 

Pelo Decreto n• 7.404 de 22 de março de 1945, o Go
verno Federal, dispõe sobre o Imposto de Consumo, e 
regulamentando sua cobrança, dividiu os produtos, na
cionais ou estrangeiros, em quatro tabelas, A,B,C, e D, 
para efeito de tributação, e as ditas tabelas, subdivididas 
em vinte e nove subdivisões, chamadas, "alíneas", re· 
caindo o tributo sobre todos os artigos de consumo, isen
tando muito poucos itens, referentes aos produtos mais 
grosseiros e sem acabamentos, conforme já examinados 
na etapa anterior. 

A Constituição de 1946, como vimos, isentou do Im
posto de Consumo,. "os artigos que a Lei classificar 
como o mínimo indispensãvel à habitação, ao vestuário, 
alimentação e tratamento médico, das pessoas de restrita 
capacidade econômica". 

Tal classificação, em realidade, em pouco ou nada, im
pediu ~ "injustiça fiscal" intrínssica do tributo. 

t! verdade, também que, ao estabelecer os gravames 
no antigo Imposto de Consumo, como no atual I PI, seu 
sucedâneo, o Legislador, procurou ter em conta, o aspec. 
to "utilidade" do produto, e assim foram aplicadas as 
alíquotas mais elevadas, sobre os artigos de luxo, bebi
das alcoolicas, cigarros, perfumes, cosméticos, etc., etc., 
mas ê o caso de indagar-se, como impedir o uso de tais 
produtos, aos menos afortunados, aos de "restrita capa
cidade econômica"? 

Para proteger a indústria nacional, dando-lhe um 
''mercado cativo''. e livre de competição de outros países 
mais avançados, e que, até mesmo pudessem, através de 
subsídios, aniquilar as nossas iniciativas, o Imposto de 
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Consumo, sempre prestou-se como instrumento inibidor 
do consumo dos importudos, gravados, sempre, com ali· 
quotas elevadas. 

Um outro tributo, de gravame indireto, também apli
cado pelo sistema ad-•alorem, o antigo Imposto sobre 
Venda e Consignações e que vige até fins de 1966, quan
do substituído pelo I CM, aquele como este, da compe
tência dos Estados, têve e vem tendo 1 importância vital, 
para o montante arrecadado mas como os demais, conti
nua sendo instrumento da injustiça fiscal. 

Sob o aspecto de ser tributo indireto, o IVC tinha ca- ,. 
ruclerística, bem pior do que o Imposto de consumo, vis
to que, tinha o mesmo, o defeito de ser aplicado ern "cas
cata", gravando todas as operações que envolvesse, oco
mércio de mercadorias, produtos e matérias-primas. 

O grave, o pior do IVC, em relação ao ICM, é que, 
sobre o mesmo o Governo Federal não exercia nenhum 
controle, além da proibição formal, constante da Consti
tuição Federal. A não-uniformidade de alíquotas que, 
como já vimos, nunca foi observada no Brasil, tal proi
bição nunca passou dç u)etra morta", e as alíquotas, via 
os artifícios das taxas, chegavam a representar, em mui
tos casos, o dobro de um Estado para o outro. 

O IVC, como vimos, tinha para os Estados maior im- <' 
portúncia do que o Imposto de Consumo, para a União, 
e, na medida que fomos urbanizando a economia, o IVC 

1 

foi crescendo a sua participação na Receita dos Estados, 
representando 74,95% em 1952; chega em 1966 signifi
cando 92,29% sobre a Receita Tributária dos Estados. ,, 

Visando corrigir as distorções, como assinalado, espe- : 
cialmente a antiga "guerra fiscal" entre os estados e a 1 

falta de uniformidade de alíquotas, e, especialmente, im
pedir a tributação ern .. cascata". em 1967, entra em vigor , 
o ICM. 

Além de ser um tributo aplicável a Estado Unitário, o < 

I CM, mesmo após a série de aperfeiçoamentos que se lhe. 
aplicou nos 17 anos de vigência, possui ainda o mal con- ' 
gênito do tributo indireto; é grandemente injusto para · 
com a agropecuária, porque a ela não concede o crédito , 
que acompanha os produtos por ela consumidos para 
produzir, atingindo pela mesma forma o extrativismo 
não organizado sob a forma de empresas. 

Chegando a representar, como vimos, 97,05% sobre a 
Receita dos Estados, em 196 7 e de lá até 1983 manteve-se 
na posição de 96% e 95%, cabendo aos impostos diretos, 
da competência dos Estados, os restantes 4% e 5% sobre · 
as suas receitas. 

Para os municípios, nas suas competências estabeleci
das pela Constituição de 1934, comojã vimos, ficaram4 
tributos diretos e um indireto com as modificações, em: 
1946, são-lhe atribuídos; somente tributos diretos: 

a) Imposto de Licença 
b) Imposto Predial e Territorial Urbano 
c) Imposto sobre Diversões Públicas 
d) Imposto sobre Indústrias e Profissões. 
Em 1967, com a criação do ISS, que pelo seu sistema 

de cobrança e abrangência de atividades integra o grupo 
dos tributos indiretos, continuando na competência dos 
municípios, como impostos diretos, o IPTU, as taxas,, 
sobre os serviços Municipais e a contribuição de melho· '~ 
ria. 

Já vimos que o comportamento da rece1ta dos municí·\ 
pios brasileiros manteve mais ou menos os seus níveis, 
percentuais de participação em relação ao PIB, no ciclo 
das reformas, melhorando substancialmente, entretanto, 
a receita total com os repasses estaduais e federais, na. 
forma que já vimos. '· 

Os índices dos impostos diretos municipais variaram~ 
de 40,61% em 1952 para 35,32% em 1980 e os restantes .i 

nos períodos foram preenchidos pelos impostos indir~, 
tos. Sàbemos todos que, o tributo, o de aplicação ma1s 
consentânea à justiça tributária, é o chamado imposto. 
direto e de todos, e sem dúvida, o imposto sobre Rendas· 
e Proventos de Qualquer Natureza, o maior e melhor 
instrumento da Justiça Fiscal. 
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No cntunto, talvez em função do preciosismo jurídico 
das nossas elites legislativas, ou em função da nossa re
sislêm:ia a qualquer tipo de tributos, que resultam no 
"jeitinho", o fato de que o Imposto de Renda, como já 
vimos, levou SO anos para conseguir ser aplicado no Bra
sil, contundo-se a partir dos seus primeiros passos, nos 
idos de I ~40, quando gravou os salários dos que rece
biam dos cofres públicos no Império do BrasiL 

Ao lado da delonga para a definitiva implantação do 
· Imposto de Renda, tributo eminentemente pessoal e di-

~
'·. relo, e conseqüenlemente, melhor instrumento da Justiça 
C: , Tributária, tivemos altos e baixos na arrecadação, só ex

plicúveis pela confusão legislativa, com os regulamentos 
f,. conllilllndo com o "espírito" e até com a letra das Leis. 
~: Paru uma idéia do quanto se deixou de utilizar o lmpos-
~ · to de Renda como fonte da Receita, sem onerar injusta
l3": mente os de Hrestrita capacidade econõmica'\ voltemos 
~' hit alguns anos. 

~ 
~: 

~ 
cf 
'/ 

~·~ 

Em 1952, o Imposto de Renda que, já contribuía com 
40,29% sobre o lotai da Receita, lO anos após, em 1962, 
jú t:slando o País com a sua economia urbanizada. com 
gmnde parte do seu parque industrial já produzindo, o 
Imposto de Renda, paradoxalmente, contribuía com 
26,20% para a Arrecadação FederaL 

:·; Em 1968, vai ao "fundo do poço" contribuindo sotr mente com 21 .~4%, ou o equivalente a 40% do obtido 
" com o I PI, para chegar em 1980, participando em J I ,95% 
J. da Receita FederaL Com 34,93%, em 1981; 37,35% em 
''.~~ 1982 e finalmente, em 1983, volta e ultrapassa os fndices 

de 32 anos antes: chega aos 45,88% de participação na 
Receita FederaL Fatalmente, em função das medidas 
adotadas e das elevações absurdas e desnecessárias, nas 
aliquotas da pessoa jutídica, embora razoáveis no au
mento da pessoa tisica, via Decreto-lei n• 2.065,já estare
mos nestas alturas ultraP'.tssando a barreira dos 50% de 
participuçiio do Imposto de Renda na Receita TotaL 

Um outro aspecto, e que possivelmente mais prejudi
cou a arrecadaçilo do Imposto de Renda, foi a "pressa 
com 4ue se foi ao pote"; na ânsia de aumentar a Receita, 
inconseqUentemente, foi-se sobrecarregando os contri
buintes com uma carga tal que restou-lhes uma única saí
du, sonegar ou quebrar; muita gente boa quebrou, mas 
os sonegndores deram o "'jeitinho••, e. com tudo isso, em 
1964, cresce a Receita do Imposto de Renda, atinge 
32,22%. 

N:io satisfeitos com a recuperação, gradual, da arreca
daçiio, sem atentarem para a Recessão com que se deba
tia a economia, em 30 de novembro de 1964 é sancionada 
a Lei n• 4.506, reformulando a Legislação do Imposto de 
Renda. criando e impingindo uma série maior de impo
sições, aos já exaustos contribuintes, naturalmente, aos 
bons pagadores, porque o:~. .. vivos" se açomodavam com 
o "jeitinho". 

Com o decreto-lei n• 38 de 1966, instituindo uma mul
ta absurda de Í% sQbre a receita bruta total das Empre
Sas caso os seus preços ultrapassem a lO% de aumento, 
entre o dia I• de outubro de 1966 e 31 de dezembro de 
1967. 

Valendo lembrar, ainda, o tristemente famoso Decreto 
n• 5HAOO, de lO de março de 1966, que se prestou, muito, 
Para tumultuar, mais ainda, a vida dos contribuintes. 

Tanta a confusão naqueles dias e tamanhos os resulta
dos 4ue, conforme já demonstramos, em 1968 chegáva
mos, em termos de Receita de Imposto de Renda, ao 
cquivulente a 50% do arrecadado 14 anos antes, em 1968, 
21,~% e em 1954, 41,54%. 

Preocupado com os infindâveis desatinos, apresentei à 
Clilllara dos Deputados alguns projetos, dos quais desta
co Os que seguem. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PROJETO N• 396-A, DE 1967 

Dispõe sobre a decloraçio de rendimentos classili
cados na cédula "G ", das pessoas fisicas; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça, pela ln
constitucionalidade. 

(Do Sr. Benedito Ferreira) 
(Projeto n• 396, de 1967, a que se refere o pare

cer) 
O Congresso Nacional decreta: 

Art I• As pessoas tisicas contribuintes do Im
posto de Renda sujeitas a declaração de rendimen
tos na cédula "G", apresentarão suas declarações 
até 60 (sessenta) dias da •igência desta Lei, sem, 
aplicuçiio de qualquer penalidade. 

ArL 2• Ficam revogados os artigos 77 e 78 do 
Decreto n• 58.400 de 10 de maio de 1966. 

ArL J• Os elementos constantes da~ "Decla
rações de Propriedade ou Registros, do IBRA -
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária- serão en
viudos diretamente por este as Restituições do Im
posto de Renda. 

Art 4• Revogadas as disposições especiais e 
g.rais em contrário esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 

O prazo estabelecido pela a tua! legislação de Im
posto de Renda para que os fazendários ou ruricu
las apresentem suas declarações de rendimentos da 
cédula "G", de pessoa lisica vai até 30 de abril ou 
seja, até o último dia útil do mês de abril de cada 
ano. 

Tal prazo aparentemete é necessário. Mas na 
prática os fazendeiros são obrigados a deslocarem
se milhares de quilômetros para atender essa exigên
cia conjugada com a obrigação ilegal estabelecida 
pelos artigos 77 e 78 do aluai Regulamento de Im
posto de Renda. Se um fazendeiro residir no Mu
nicípio de Xambioa (por e•emplo) no Estado de 
Goiás, terá de vir até Porto Nacional, ou sejam mais 
de 750 quilômetros de ida e outro tanto de volta, 
para requerer a CR do IBRA em Porto Nacional· 
que encaminhe seu requerimento à Delegacia dê 
Tributação do IBRA em Brasília para que finalmen
te esta espeça o "Documento que irá instruir a de
claração daquele Fazendeiro" e este possa encami
nhar à Coletoria Federal mais próxima a sua decla
raçiio da cédula "G". 

Ora, tal absurdo parece imaginário, mas é uma 
auto-fotografia do quadro atual, onde legislou-se 
insensatamente. sem se ater à realidade nacional. 
Foram as leis e os decretos-leis elaborados no Rio 
dt= Janeiro, que esqueceram-se de sua total inexeqí.li~ 
bilidade no interior do BrasiL 

A Delegacia de Brasília, por exemplo, possui 
400.000 propriedades rurais cadastradas. 

Destas 400.000 propriedades, mais de 300.000 
niio apresentaram declaração de rendimentos da cé
dul~ "G", justamente por ser inviâvel o roteiro e as 
exigências faraónicas que teriam de atender, sem 
base legal, como é o caso dos já citados artigos 77 e 
78 do Decreto Federal n• 58.400, de lO de maio de 
1966, que não têm pai legislativo conhec.ido. 

Ademais, a Declaração que deve instruir a cédula 
"G", expedida pelo IBRA, estâ completamente em 
desacôrdo com a legislação do Imposto de Renda. 
Enquanto o § 8• do arL 53 da Lei número 4.504, de 
30-1 1-64, regulamentada pelo Decreto número 
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5~.400/66, artigo 102, faculta aos fazendeiros valo
rizarC!m, sem tributação, os suas propriedades ru
rai>, o IBRA atem-se aos valores iniciais inferiores 
ioqucla valori>açào. Qual, portanto, a finalidade da-
4uele documento, sem o qual as Repartições do Im
posto de Rendt~ não recebem a declaração da cédula 
"G", de pessoa tisica'? 

O projeto corrije situações anómalas e ilegais e 
rc:-oolve r;m favur de milhões de ruricolas ~xigências 
ubsurdus e que dificilmente poderiam ser cumpri
das, dificultando o próprio cumprimento da lei para 
a4uclcs que J desejavam honestamente cumpri-la. 

Sala das Se•sões, aos 30 de maio de 1967- De
putado Benedito Ferreira, ARENA - Goiâs. 

PROJETO DE LEI N• 1.851, DE 1968 

Isenta do Imposto de Renda os aumentos de capital 
das !IOciedades em geral com recursos que menciona. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (As Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nunçus) 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL I• Os aumentos de capital das sociedades 

em geral, com recursos já tributados provenientes 
de reservas ou lucros em suspenso, ficam isentos do 
pagamento do imposto de Renda na fonte. 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicaçiio, revogados expresamente o art. 83 da Lei 
número JA70, de 28 de novembro de 1958 e mais 
disposiçoes legais em contrário. 

Sala das Sassões da Câmara dos Deputados, em 
~ de outubro de 196M. 

- Benedito Ferreira. 

Justncaçio 
Srs. Deputados: 

O Governo Federal, através de diversas medidas 
legais, vem promovendo e estimulando os reinvesti
mentos, com o objetivo de fortalecer e conciliar as 
nossas empresas. 

Note-se, aliás, que o Decreto-lei n• 157, de 10-2-
67 (Arts. 3• e 4•j, faculta às pessoas ITsicas ejurldicas 
deduzirem ~o montante do Imposto de Renda a ser 
recolhido aos cofres da U niào um quantitativo de 
10% (dez por cento) sobre o mesmo, para aquisição 
de ações. 

Ora, se o próprio Poder Público abre mão de um 
percentual de tributo liquido e certo que lhe é devi
do, por que, então, não propiciar diretamente a pes
soa jurídica capacidade para reinvestir? 

Observe-se, a propósito, que os lucros já são ta
xados pelo Imposto de Renda o que nos levaria, na 
espécie, a prevalecerem as normas atualmente vi
gentes, ao círculo vicioso de punir ou gravar o rein
vestimento espontâneo na medida em que o Gover
no mesmo abre mão do imposto que lhe cabe, perse
guindo idêntico escopo. 

O empresário brasileiro encontra na insuficiência 
de capital o maior óbice ao desenvolvimento dos 
nossos meios de produção. A não-distribuição do 
lucro, mas, sim, a sua incorporação ao capital de 
trabalho da sociedade, representa nesse contexto 
medida de salutares efeitos na economia brasileira. 

Cremos, por isso, que o Congresso Nacional não 
se rurtarú ao e•ame sereno da propositura que ora 
submetemos ~10 seu douto alvedrio na expectativa 
da sua oportuna aprovação. 



PROJETO N• 195, DE 1967 

Modifica a legislaçio do Imposto de renda e dá ou
tras providência• 

(Do Sr. Benedito Ferreira) 

(Às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Economia e de 

Finanças) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A partir do exercício financeiro de 

1968, inclusive, o Imposto de Renda devido pelas 
pessoas jurfdic~s a que se refere o artigo 37 da lei n9 

4.506, de 30 de novembro de 1964, será cobrado nas 
seguintes bases: 

a) nos casos do artigo 248 do Decreto n• 58.400, 
de 10 de maio de 1966, ~ raz!o de 20% (vinte por 
cento); 

b) nos casos das alíneas a e b do artigo 248 do 
Decreto n• 58.400, de lO de maio de 1966, à razão de 
li% (onze por cento) e 7% (sete por cento), respecti
vamente. 

Art. 2• Fica revogada a multa de 2% (dois por 
cento) a que se refere o Decreto-lei n• 38, de 1966. 

Art. 3• 1:. suprimida a cobrança do Imposto de 
Renda na fonte, a que se referem os artigos 121 e 
125 do Decreto n• 58.400, de 10 de maio de 1966. 

Art. 4• O imposto devido pelas pessoas físicas 
a que se refere o artigo 99 do Decreto n• 58.400, de 
lO de maio de 1966, serâ cobrado a partir do exercí
cio financeiro de 1968, inclusive, nas seguintes ali
quotas: 

Renda líquida atê NCrS 4.800,00 - Isento. 
De NCrS 4.801,00 a NCrS 6.000,00- 3% (três 

por cento). 
De NCrS 6.001,00 a NCrS I 0.000,00- 5% (cinco 

por cento). 
De NCrS 10.001,00 a NCrS 15.000,00-8% (oito 

por cento). 
De NCrS 15.001,00 a NCr$ 25.000,00- 12% 

(doze por cento). 
De NCrS 25.001,00 a NCrS 40.000,00- 16% (de

zesseis por cento). 
De NCrS 40.001,00 a NCrS 60.000,00 - 20% 

(vinte por cento). 
De NCrS 60.001,00 a NCrS 100.000.00- 30% 

(trinta por cento. 
Acima de NCrS 100.001,00- 40%(quarentc por 

cento). 

Art. 5• A partir da vigência desta Lei, estarão 
sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, à razão de 
25% (vinte c cinco por cento), os recibos, as faturas, 
contas e quaisquer recebimentos, créditos, paga
mentos ou entregas de somas e valores em nume
rário ou bens, referentes à propaganda, promoções, 
publicidades, orçamentos e afins, excetuando a 
publicação legal feita pelas sociedades por ações nos 
casos específicos do Decreto-lei n• 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. 

& 1• O imposto de que trata este artigo será re
colhido em guias, na forma das disposições em vi
gor, dentro do prazo de trinta (30) dias da data em 
que se tornou obrigatória a retenção. 

§ 2• As importáncias que não sofrerem o des
conto e o recolhimento na forma deste artigo e do 
parágrafo anterior não são dedutíveis dos lucros su
jeitos à tributação pelo Imposto de Renda. 

Art. 6• As empresas contribuintes do Imposto 
de Renda apresentarão dentro de trinta dias do tér
mino da data marcada para o levantamento ou en
cerramento do seu Balanço Geral, em seus contra
tos, estudos, a tos constitutivos, respectivas reformas 
ou alterações, uma Relação em três vias, de todas us 
mercadorius, produtos, matérias-primas e quaisquer 
bens de revenda com quantidades, especincações. 

precos unitários e totais às Reparliçõefi do lmposlo 
de Renda. 

§ 1° Em se tratando de firmas individuais are
lação a que se refere o artigo, será apresentada até o 
último dia útil do mês de janeiro. 

§ 2• Quando na localidade da sede da empresa 
não existir Repartição do Imposto de Renda, é fa
cultado à empresa encaminhar dentro do prazo le
gal a relação de que trata este artigo, por viu postal. 

§ 3° A Repartição reterã duas vias da relação, 
passando recibo na terceira viu que exonerará o 
contribuinte de penalidade. 

§ 4• A falta da apresentação ou a apresentação 
em desacordo com este artigo c fora do praz~ legal 
acarretará simukânea e automaticamente a desclus~ 
sir.cação da escrita, além da imposição da multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do estoque total 
apurado posteriormente. 

Art. 7• Aplicam-se à carreira de Agente Fiscal 
do Imposto de Renda, do Ministério da Fazenda,'" 
disposições da Lei n• 3.520, de 30 de novembro de 
1958, que regulam a carreira de Agente Fiscal do 
Imposto de Consumo, sem qualquer ónus pura o 
Tesouro Nacional. 

Art. 8• O cargo de Agente Fiscal de Rendas I n
ternas passa a denominar-se de Agente Fiscal do 
Imposto de Consumo. 

Art. 9• Os Agentes do Imposto de Consumo, 
Agentes Fiscais do Imposto de Renda e Agentes 
Fiscais do Imposto Aduaneiro perceberão a partir 
da vigência desta Lei exclusiva e unicamente, dois 
terços dos vencimentos correspondentes aos respec
tivos níveis de classe e mais 50% (cinqUenta por cen
to) das multas efctivamente arrecadadas referentes 
aos tributos de sua r.scalização, revogada qualquer 
outra vantagem, inclusive diária, ajuda de: culito ou 
participações em arrecadação de tributos. 

Art. 10. 1:. nulo de pleno direito o ingresso sob 
qualquer título ou forma, nas carreiras de Agente 
Fiscal do Imposto de Renda, Agente Fiscal do Im
posto de Consumo c Agente Fiscal do Imposto 
Aduaneiro, sem prévia habilitação em concurso 
público de provas e t!tulos, realizado pelo Departa
mento Administrativo do Pessoal Civil (DASP). 

Art. 11. Revogadas quaisquer disposições em 
contrãrio, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

J uotificaçio 

1. As aluais alíquotas do lm posto de Renda, 
tanto as de pessoas jurídicas quanto as referentes às 
pessoas físicas, são tão escorchantes e desumanas, 
que não tornam a arrecadação do tributo apenas 
inlqua, mas patenteiam a sua total inexeqUibilidade. 

Um exame dessas allquotas mostra que são elas 
majoradas propositadamente para que o contri
buinte pague aquilo que quiser, num verdadeiro 
atentado contra o Tesouro Nacional. Tal situação 
anómala vem obrigando o Governo Federal a 
lançar mão de empréstimos a organizações estran
geiras, emissões de papel sem lastro, isso tudo en
quanto sonega-se em todo o País, às claras. Esse sis
tema deve e precisa ser combatido, para que possa
mos implantar um sistema econômico c financeiro 
sólido, livre de innuências alienígenas e capaz de ti
rar o Brasil das garras da in na cão que ainda coman
da o sistema nacional. Uma análise com C.l(emplos 
práticos, baseados na atual Legislação do Imposto 
de Renda, justificarã plena e sobejamente a viabili
dade e a logicidadc deste Projeto. Exemplificando. 
vamos abordar apenas três casos dos que anoram 
cotidianamente em todo o País. 

a) Uma firma individual que obtiver um lucro contá
bit de NCrS 20.000,00 anuais terá de adicionar a este lu
cro mais o Imposto de Renda da pessoa jurídica pago no 
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decorrer do exercício financeiro, para obter então Q "lu
cro r.scal" ou seja, o lucro tributável pelo Imposto de 
Renda. Seja, p.ex. aquele imposto pago de NCrS 
5.000,00 e teremos: 

Lucro contábil ou de balanço - NCrS 20.000,00; + 
Imposto de Renda pago - NCrS 5.000,00; Lucro r.scal 
ou tributável - NCrS 25.000,00 Imposto de Renda de 
pessoa jurídica: 30% sfNCrS 25.000,00- NcrS 7.500,00, 
+Adicional de 10% do BNDE - NcrS 750, Total a pa
gar- NCrS 8.250,00 Taxa real sobre o lucro contábil-
41,25% 

Se os preços dessa r.rma excederem de lO%, (dez por 
cento) entre o dia 1° de outubro de 1966 e 3 I de de-

zembro de 1967, ela terá de pagar mais uma multa de 2% 
(dois por cento) sobre a Receita bruta anual. Supondo-se 
que a receita bruta teria alcançado a NCrS 400.000,00 no 
ano-base, teria então a empresa de pagar NCrS 8.000,00 
de uma só vez... nos termos do Decreto-lei n• 38, de 
1966, afora o cãlculo feito anteriormente. A tributação 
com a multa de 2% alcançaria então NCrS 16.250,00 ou 
sejam mais de 80% (oitenta por cento) do lucro contábil 
da empresa. 

b) uma sociedade por cotas, composta de 2 sócios 
com 50% de capital de cada um, que obtiver um lucro 
contábil em 1969 (ano-base) de NCrS 100.000,00 acresci
do de mais NCrS 20.000,00 referente ao Imposto de Ren
da pago no executivo terâ: Lucro contãbil ou de balanço 
- NCrS 100.000,00; +Imposto de Renda pago- NCrS 
20.000,00. Lucro fiscal ou tributável - NCrS 
120.000,00. Imposto de Renda devido como pessoa jurí
dica: 30% sfNcrS 120.000,00- NcrS 36.000,00. + Adi
cional de 10% para o BNDE.- NcrS 3.600,00. Se distri
buir esse lucro pagará mais 5% (cinco por cento) sjNcrS 
100.000,00- NCrS 5.000,00. 

Nesse caso de distribuição, a sociedade por cotas se 
sujeita a recolher mais 10% na fonte sobre o montante 
distribuido na forma do artigo 125, letra D do atual Re
gulamento do Imposto de Renda (RIR, decreto número 
58.400, de lO de maio de 1966). Atingirá então a tribu
tação a 54,6%, restando apenas. NCrS 45.400,00 para 
distribuição final líquida entre os dois cotistas. Distribui
dos esse NCrS 45.400,00 entre os dois sócios, em partes 
iguais, calculamos então o imposto devido como pessoa 
tisica". 

Tendo cada um recebido NCrS 50.000,00 como lucro 
distribuído pela sociedade, sendo os dois casados, com 
um r.lho, pagarão: (cada um) 

Rendimento de cédula F- NcrS 50.000,00; -Abati
mentos (encargos da famllia) - NCrS ... 2.130,00; 

Renda líquida sujeita ao Imposto -
NCr$ ....... .47.870,00. 

Imposto progressivo do artigo 99 do aluai Regula
mento, devido: NCrS 13.622,00. 

- Descontado na fonte - NCS 5.000,00 (10% s/ 
NCrS 50.000,00); 

Total: NCrS 8.622,00 + 10% para BN DE - NCrS 
862,20 Total a pagar- NCrS 9.484,20 x 2 sócios-NCrS 
18.968,40(-). 

Saldo anterior do lucro - NCrS 45.400,00 (mais). 
Líquido final que restou para os dois sócios- NCr$ 

26.431,60. 
Taxa real alcançada pela tributação -

NCr$... .... 73.568% ... 
Se os preços da empresa ultrapassaram I O% entre I• de 

outubro de 1966 e 31 de dezembro de 1966, ela se sujeita
rá a multa iniqua de 2 por cento sobre a receita bruta to
tal com ano-base. Se a receita bruta tivesse alcançado em 
1966- NCrS .... 900.000,00, teria tal empresa de pagar de 
multa NCrS 18.000,00. Aí. restaria para distribuição real 
entre os dois sócios apenas NCrS 8.431 ,60. A taxa real 
do imposto alcançou agora 91,569% .... 

Nem se diga que o Adicional de lO por cento para o 
BN DE será restituído, pois consta dos anais desde a Lei 
n• 1.474, de 26 de novembro de 195 l, que tais Adicionais 
nunca funcionaram na prática. Também a redução de 
5% para compra de ações do Decreto lei n• !57 alterado 
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pelo Decreto lei n• 238, de 1967, só beneficiarão as em
presas de investimentos que receberão o numerârio. 

Tal absurdo é uma fotografia real do atual quadro tri
butário do Imposto de Renda, que representa nada me
nos do que dois caminhos para as empresas do Brasil: 
Sonegar ou aniquilar-se. Força-se o empresârio e a em
presa total empobrecimento e a ruína com a manutenção 
de um sistema do tipo atual. 

Poderíamos ilustrar essa justificativa com vários 
exemplos práticos decorrentes do atual siscema do lm~ 
posto de Renda e da situação crítica a que foram levadas 
as empresas nacionais, mas esses exemplos viriam enfati~ 
zar a verdade conhecida e esquecida. 

Permitimo-nos porém, abordar o caso de uma S.A., 
com o lucro contábil de NCrS 200.000,00 composta de 2 
acionistas com 90% das ações ao portador. 

Tendo essa S.A. pago no exercício financeiro a quan
tia de NCrS 30.000,00 Imposto de Renda corno pessoa 
jurídica, teríamos: 

NCrS 
Lucro contábil ou de balanço 200.000,00 
~ Imposto de Renda pago no exercício 30.000,00 
Lucro fiscal ou tributável 230.000,00 
Imposto de Renda de pessoajurfdica devido pela S.A. 

30% s/ NCrS 230.000,00 
~ Adicional de 10% do BNDE 

NCrS 
69.000,00 

6.900,00 
75.900,00 

Retirando-se 90% dos lucros para distribuição como 
"dividendos das ações ao portador, incidirão tais divi
dendos no Imposto de Renda na fonte a ser pago de uma 
só vez dentro de sessenta (60) dias da data da Assembléia 
Geral que autorizar tal distribuição. Surgem então dois 
casos: 

I -Não havendo indentilicação do acionista: 

40% s/ NCrS 180.000,00 
NCrS 

72.000,00 
Nesse caso o dividendos não serão incluídos na decla

ração de rendimentos de pessoa tisica embora surja o õ
nus astronómico e asfixiante de NCrS 72.000,00 que te
rão de ser pagos dentro de 60 dias da Assembléia Geral 
que autorizar essa distribuição, de uma só vez!. .. 

Se adicionarmos essa tributação de fonte, à anterior 
da pessoa jurídica, leremos: 

NCrS 
Imposto de fonte ...................... 72.000,00 
~ Imposto pessoa jurídica .............. 75.900,00 
+ Adicional de 5% (dos lucros distribuídos) 9.000,00 
Total a pagar ........................ 156.900,00 
Taxa real alcançada sobre o lucro distribuído 87,22% 
Restaram então somente 12,78% dos lucros para se-

rem distribuídos real e efetivamente pelos dois adonis
tas, ou sejam. NCrS 23.100,00. 

11- Havendo identificação do acionista: 
15% sjNCrS 180.000,00 = 27.000,00. Com a obri

gaçãodos dois acionistas incluírem os dividenáàs distri
buídos, na declaração de rendimentos de pessoa fisica, 
cédula F. 

Sendo os dois acionistas casados, com dois filhos cada 
um teremos: 

NCrS 
Rendimento da cédula F ................ 90.000,00 
Abatimento da Renda bruta ........... , .3.195,00 
Renda liquida ......................... 86.805,00 
Imposto de Renda de pessoa fisica devido: 
NCrS ................................. 31.913,00 
-Imposto de Fonte .................. -13.500,00 

18.413,00 
+Adicional BNDE ................... : .. 1.841,30 
Total a pagar ......................... 20.254,30 
2 acionistas x 20.254,30 40.508,60 
Imposto de pessoa jurídica .............. 75.900,00 
Imposto sj lucro distribuído (5%) ......... 9.000,00 
Imposto de Renda na fonte (identificação) 27.000,00 

152.408,60 
(ou 152.408,00) 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A taxa real neste caso alcança: 84,67% ... 

No exemplo 11, sobraram apenas NCrS 27.501,40 para 
dividir entre os dois acionistas majoritãrios, isso sem a 

aplicação da multa de 2% sobre a receita bruta ... Atin
gindo então mais de 100% dos lucros totais da empresa. 

Esse é o regime atual de um País, onde há pouco se 
afastuvu o socialismo ou comunismo e a anarquismo so· 

cial. 
Não se pode deixar de frisar que há os casos de incen

tivos da SUDAM, SUDENE etc, mas tais incentivos re
presentam um investimento compulsório em prazo nun
ca superior a 12 meses (dentro do próprio exercício da 
empresa) que obriga a empresa a um desenbolso real da
quilo que calculamos nesta justificativa, muito embora 
possa se elegar que o investimento não t despesa, mas 
nunca deixará de ser oneroso, pois obriga a um desencai
•e a curto prazo sem reposição imediata. e mais um in
vestimento patriótico e social do que económico ou ren
tável. 

Outra iniquidade patente é que muito embora o paga
mento do Imposto de Renda pela pessoa jurídica seja um 
encargo real, oneroso e compulsório, não pode ser consi
derado despesa ou melhor não pode ser deduzido dos lu
cros tributáveis pelo Imposto de Renda. Assim sem lógi
ca se em 1966, o contribuinte pessoa jurídica pagou de 
Imposto de Renda NCrS 100.000,00 e apurou um lucro 
contábil nesse exercício de 1966, de NCrS 400.000,00 terá 
de pagar novo Imposto de Renda sobre NCrS 
·500.000,00! Havendo sempre essa árvore genealógica ve
getativa. (Confira o§ 1• do art. 164 do Decreto Federal 
n' 58.400 de I O maio de 1966, no Diário Onclal da 
União, de 12 de maio de 1966.)). 

Ora, diante de tal regime se uma empresa encerra suas 
atividades no ano de 1967, 1968, etc., e apurar um lucro 
de NCrS 50.000,00 jâ tendo pago o Imposto de Renda de 
NCrS 10.000,00 terá de deduzir estes NCrS 10.000,00 
para repartir entre os sócios um lucro real de apenas 
NCrS 40.000,00 ou seja, de início o lucro apurado foi 
desfalcado em 20% (vinte por cento). E se o Imposto de 
Renda pago fosse de NCrS 30.000,00 só restariam NCrS 
20.000,0Q para distribuição real. 

Os cálculos feitos nessa figuração estão de acordo com 
a legislação do Imposto de Renda vigente à época: 

I - Decreto n' 58.400, de I 0-05-1966 no Diário da 
União de 12-05-1966, artigos 51, letra C; letra D; 164, § 
I•; 301, inciso 2•, letra A; 302, § 2•; 

11- Decreto-lei n• 62, de 21-11-1966 no Diário da 
União de 22-11-1966, artigos i' e 2'; 

III- Decreto-lei n• 94, de 30 de dezembro de 1966, no 
Diário da União de 04-01-1967, art. li; 

IV- Decreto-lei n• 157, de 10-02-1967, Diário Oncial 
da União de 13-02-1967, art. 19; 

V- Ordem de Serviço DIR- 11-66 de 27-12-1966, 
no Diário Oncial da União de 19-01-1967. (Tabela práti
ca) 

Vejamos, agora, sob a égide da legislação em vigor, o 
que ocorreria, com os contríbuif)tes em casos mais ou 
menos semelhantes: 

Atualização dos valores contidos no PL 195/67 relati
vo aos exemplos práticos e aplicação a eles da sistemáti
ca atual do Imposto de Renda. 

a) Firma individual 
Lucro contábil (real) em 31/12/83-

CrS 1.613.040,00 
Imposto pago relativo ao ano 1982-

CrS 403.326,00 
Lucro sujeito à tributação- CrS 2.016.366,00 
Imposto devido (35%)- CrS 705.728,00 
Percentual do imposto incidente sobre o lucro efetivo' 

43,75%. 

Se o titular não fizer jus a deduções ou abatimentos, 
na pessoa física deverá pagar, ainda, CrS 30.304,00 e o 
percentual acima passará para 45,63%. 

b) Sociedade por cotas integradas por (2) dois sócios. 
Lucro contábil (real)- CrS 8.065.200,00 
Imposto pago relativo 1982- CrS 1.613.040,00 

Quinta-feira 20 3283 

Lucro sujeito à tributação- CrS 9.678.240,00 
Imposto devido (35)- Cr$ 3.387.384,00 
Percentual do imposto incidente sobre o lucro efetivo' 

42%. 

OBS.: Se o lucro tivesse ultrapassado a 40.000 ORTN 
incidiria, sobre o excedente o imposto adicional de 1% 

Nas respectiva< distribuições incide o regime de fonte 
com a alíquota de 25%. 

Cada Sócio, possuindo (2) dois dependentes, sujeitar· 
se-á ao imposto sobre a pessoa tisica no valor de CrS ... 
352.550,00. 

Nesse caso o percentual do imposto total incidente 
sobre o lucro efetivo alcança a 50, 7%. levando-se em 
consideração a tributação das pessoas Jisicas dos 2 só
cios. 

Tendo eles optado pela tributação dos lucros exclusi
vamente na fonte, o percentual de imposto incidente 
sobre o efetivo lucro chega a 91,9%. 

c) Sociedade anónima com 2 acionistas que detenham 
90% das ações. 

Lucro contábil (real)- CrS I 6.130.400,00 
Imposto pago relativo a 1982- CrS 2.419.560,00 
Lucro sujeito à tributação (35%) CrS 6.492.486,00 
Percentual de imposto incidente sobre o lucro efetivo • 

40,2% 

Há, no caso, duas hipoteses de distribuição de dividen
dos. a saber: 

I -não havendo identificação do acionista 
Retenção de 40% na fonte sobre os 90% pertencentes 

aos referidos sócios, ou seja, CrS 5.806.944,00 retidos. 
O percentual do imposto incidente sobre o efetivo lu

cro da empresa. então, chega à 76,2%. Não há, neste ca
so, tributação na pessoa lisica. 

11 -havendo identificação do acionista. 
Retenção na fonte sobre 90% dos lucros à razão de 

25%. ou seja, CrS 3.629.340,00 compensáveis nas decla
rações das pessoas lisicas dos sócios. 

Se tiver (2) dois dependentes cada sócio. o imposto de
vido na declaração será de CrS 1.049.340,00 (devendo-se 
excluir o recolhimento na fonte). O percentual de impos
to incidente sobre o lucro efetivo alcançará a 53,2+. 

Muitas correções foram efetuadas, como vimos, após 
a vigência da Reforma de 1967, na Legislação tributária, 
como um todo, e particularmente, no Imposto de Renda, 
induzindo a prática da Justiça Fiscal, especialmente, 
com as notáveis reduções para alíquota "zero" no IPI. 
Pecados foram cometidos, quando se consentiu penali
zar o trabalho com gravames do imposto de renda, ade
quados aos lucros de capital, mas, como iremos ver a se
guir, nas pulavras, do Dr. Francisco Dornelles, Secre
tário da Receita Federal, a situação vigente é bem outra: 

"l. FEDERALISMO POLITICO E FEDERA
LISMO FINANCEIRO 

A FEDERAÇÃO- e, em particular, a dimen
são financeira do federalismo - constitui um dos 
temas mais complexos da teoria do Estado. En
quanto forma de estado, que se opõe ao unitarismo, 
a federação é vista, principalmente, como uma téc
nica jurídica de divisão territorial do poder político. 
Mais precisamente, consiste naquela técnica que se 
caracteriza por quatro notas essenciais, a saber: 

I'- É uma unidade política soberana e global, 
com uma personalidade internacional; 

2•- onde convivem pelo menos duas esferas au
tónomas de poder, de bases territoriais (a da União 
e a dos Estados-Membros); 

3•- investidas de competência nos campos Le
gislativo, Administrativo e Financeiro-Tributário; 

4•- com fundamento numa Constituição escri
ta. 

Na prática, o núcleo essencial da Federação se 
concretiza necessariamente na atribuição, às esferas 
componentes, de dois tipos de competências: 

I•- aquelas que se traduzem em encargos a se
rem desempenhados; e 



2•- as que se traduzem nos meios financeiros 
necessúrios ao atendimento desses encargos. 

Esse último ponto constitui o que denominamos 
de Dimensão Financeira do Federalismo, cuja im
portância está em ser: 

a) de um lado, a garantia efetiva da autonomia 
dos membros integrantes da Federação; e 

b) de outro, a expressão real da idéia de Federa
lismo, dominante num dado momento histórico. 

Visto sob esse ângulo financeiro. costuma~se pe
riodizar o Federalismo brasileiro em três fases: 

I'- Federalisn10 Financeiro Dual, que vigorou 
na República Velha, de 1891 a 1934. Nesta primeira 
fase, a autonomia financeira dos estados era muito 
ampla não tendo sido prevista a dos municípios. 
lnexistia, praticamente, interrelacionamento entre a 
União e os Estados. Por outro lado, o sistema goza
va de muita nexibilidade, permitindo expressamente 
a bitributaçlio no sentido jurídico, isto é, a cobrança 
cumulativa do mesmo imposto pelos Estados e pela 
Uniiio, no amplo campo que deixava à competência 
residual. t: interessante observar que o imposto de 
renda foi criado pela União, na década de 20, den
tro dessa competência residual. 

2•- Federalismo Financeiro Cooperativo, que 
surgiu em 1934, passou pelo regime de 1964 e vigo
rou até a reforma tributãria de 1965/1967. Nesta fa
se, a Constituição de 1934 delimitou mais rigida
mente a autonomia financeira dos Estados e dotou 
os municípios de uma esfera própria de competência 
tributária. Vedou a bitributaçào, mesmo no campo 
da competência residual, e previu, neste último, 
uma forma de distribuição do produto arrecadado 
entre a União, os Estados e os Municípios. A Cons
tituição de 1946 pouco acrescentou à de 1934, salvo 
a previsão, ~a competência federal, dos Impostos ú
nicos (sobre Lubrificantes e Combustíveis, sobre 
Minerais e sobre Energia Elétrica), distribuindo-se 
60% do arrecadado aos Estados e Municípios, e a 
determinação da participação dos Municípios em 
10% do produto da arrecadação do Imposto de 
Renda, de competência da União. 

3•- Federalismo Financeiro de Integração, ini
ciado com a Emenda Constitucional n• 18/65 (A 
Reforma Tributãria) e vigorante desde o ano de 
1967. A idéia original era, de um lado, reduzir a au
tonomia dos Estados e dos Municlpios p~ra instituir 
tributos (aos Estados sobraram o ICM e o ITBI e 
aos Municípios, o JSS e o I PTU); mas, por outro 
criar canais de distribuição automática dos recursos 
arrecadados por uma máquina fiscal centralizadora, 
a da União, com o que se visava maior eficiência ad
ministrativa a custos menores. A rigidez do sistema 
alcançou o máximo posslvel, pela absoluta vedação 
à bitributação e pela entrega da competência re.si
dual exclusivamente à União (aliás, pela redação 
original da Emenda n• 18 J65, a competência resi
dual fora simplesmente abolida). 

2. A REFORMA DE 1965/1967 
A Constituição de 1946 previa um sistema tribu

tário que poderíamos considerar "clãssico", pois se 
preocupava, quase exclusivamente, com os aspectos 
fiscais da repartição de competências impositivas, 
necessárias à garantia da autonomia financeira dos 
membros do convívio federativo. 

O Sistema Tributário de 1946, na verdade, pouco 
evoluiu em relação ao sistema de 1934 e chegava to
talmente defasado à nova realidade económica e so
cial vivida pelo País já no início da década de 1960. 
Assim: 

I• Carecia de um caráter verdadeiramente na
cional, capaz de harmonizar e de integrar as esferas 
tributantes Federal, Estadual e Municipal entre si 
(era ainda freqUente "guerra ficai" entre os Esta
dos). 

UIAKIV UV LVNUKJ:.:S:SU NALIUNAL (:Seção 11) 

29 Faltava-lhe compatibilizar a competência 
tributária, com as responsabilidades da União na 
formulação da politica económica geral. Assim, em· 
bora a política de comércio exterior fosse da compe
tência da União, o Imposto de Exportação perten
cia à competência tributária dos estados. 

3• Recorria, frenqüentemente, na definição dos 
fatos geradores da obrigação tributária, a conceitos 
jurídicos (como uvenda e consignações'\ "negó· 
cios". etc.), o que produzia irracionalidade econó
mica, sobreposição de impostos e entraves à pro
dução e à comercialização de bens. 

4• Não previa mecanismos que permitissem a 
utilização dos tributos como instrumento de política 
económica e social, para enfrentar conjuntura ad· 
versa, incentivar exportações, e estimular âreas e se
tores da atividade económica. 

A Reforma de 1965/1967 orientou-se na direção 
de alguns objetivos básicos, fixados a partir da 
análise das deficiências do sistema de 1964 e do exa
me das exigências do desenvolvimento nacional. As
sim, buscou: 

I• Criar um Sistema Tributário realmente inte
grado, hermónico e de caráter nacional, compatibi
lizando, ainda, a competência tributária com as res
ponsabilidade da União relativamente à politica 
económica geral: 

2• reduzir o número dos impostos e fundar os 
respectivos fatos geradores em realidades económi
cas, para evitar ao máximo distorções e fatores de 
ineficiência; 

3• estruturar mecanismos adequados à utili· 
zação dos impostos para finalidade extra-fiscais, 
vale dizer, instrumentos de política económica e so
cial; 

4• racionalizar a arrecadação dos tributos, cen
tralizados a legislação e a administração, quanto a 
impostos, na esfera federal, mas estabelecendo me
canismos automãticos de distribuição do produto 
para as outras duas esferas; 

5• remodelar determinados impostos, princi
palmente o de Renda e o incidente sobre a Produção 
Mineral, de modo a permitir um aumento da pro
gressividade global do sistema tributário, viabilizan
do uma mais lo justa divisão da carga tributária na 
sociedade. 

Orientando-se por esses objetivos, a Emenda n• 
18/65 - cujos princípios foram incorporados à 
Constituição de 1967- e o Código Tributãrio Na
cional (Lei n• 5.172/66) ergueram o novo sistema, 
que classificou os impostos, segundo a categoria 
económica, em quatro grupos. 

O primeiro grupo, o dos "Impostos sobre oCo
mércio Exterior", abrigou os impostos de impor
tação e de exponação, transferido este último, como 
jll se viu, li competência da União. O segundo, o dos 
"Impostos sobre o Património e Renda", reuniu o 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de 
competência dos Municípios, o Imposto sobre a 
Transmissãode Bens Imóveis (ITBI), de competên
cia dos Estados, e os Impostos sobre a Propriedade 
Territorial Rural e o sobre a Renda e Proventos, 
ambos da competênciada União. 

As maiores alterações ocorrem no terceiro grupo, 
o dos "Impostos sobre a Produção e a Circulação". 

Nele, em substituição ao artigo Imposto sobre 
Vendas e Consignações, foi introduzido o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (I CM), de compe
tência dos Estados, cuja incidência ocorre de forma 
não cumulativa, ou seja, recai sobre o valor adicio
nado. Trata-se de um imposto de alíquota uniforme, 
não innuindo, por isso mesmo, na alocação dos re
cursos e dos investimentos. Outras vantagens desse 
imposto, devido à sua não-cumulatividade, são a de 
permitir a desoneração da carga tributária nas ex-
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portações e a de não favorecer a verticalização das 
atividades produtivas. 

Nesse grupo também, em substituião ao imposto 
de Consumo, foi criado, no âmbito da competência 
federal, o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(I PI), incidindo igualmente sobre o valor adiciona-
do~ mas com alíquotas diferenciadas, estabelecidas 
na razão inversa à essencialidade dos bens. Também 
na competência federal, foram incluídos o Imposto 

sobre Serviço de Transporte e Comunicações e o 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

Nesse grupo ainda, mas de competência Munici
pal, foi previsto o Imposto sobre Serviços de qual
quer natureza, substituindo o Imposto sobre Indús
trias e Profissões e o Imposto sobre Diversões Públi
cas. 

Um quarto e último grupo- o dos "Impostos 
Especiais"- juntou os Impostos Únicos sobre Mi
nerais, sobre Energia Elétrica, sobre Combustlveis e .í 
lubrificantes, todos de competência federaL 5 

O Anexo n• 02 compara os impostos previstos 
nas Constituições de 1964 e de 1967. 

Além dessas modificações, o sistema tributário 
adotado em 1965/1967 contralizou na União a com
petência para instituir impostos, com exceção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e do Im
posto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ambos 
reservados aos Estados, e do Imposto sobre Serviço 
e do Imposto Predial e Territorial Urbano, ambos 
reservados aos M unicfpios. 

Mesmo em relação a esses quatro impostos, a 
competência dos Estados e dos Municfpios não é 
plena. Há duas limitações aplicáveis aos quatro im
postos: (I•) as que provêm das normas gerais de Di
reito Tributário, estabelecidas pela União; e (2•) as 
insenções que a União pode determinar. Em ambos 
os casos, a Constituição só exige que essas limi
tações tenham a forma de Lei Complementar. Hâ 
outras limitações mais especificas: a fixação, via Lei 
Complementar, da alíquota mãxima do imposto 
municipal sobre serviços de qualquer natureza; e, 
via Resolução do Senado Federal, das allquotas má
ximas dos dois Is impostos estaduais (o ITBI e o 
ICM). No que toca ainda ao ICM, alimitaçào do 
poder tributãrio de cada Estado isoladamente é ab
soluta: um Estado só pode conceder isenção, ou 
qualquer outro beneficio fiscal, se houver apro
vação unânime dos demais Estados, em convênio 
específico. 

Essa centralização da competência tributária foi 
articulada a um cojunto de mecanismos de distri
buição do produto da arrecadação de tributos fede
rais aos estados e Municlpios, quais sejam: 

a) O Fundo de Participação dos Estados e o 
Fundo de Participação dos Municípios, formado 
por percentuais dos Impostos Federais de Renda e 
sobre Produtos Industrializados; 

b) Participação na arrecadação dos Impostos 
Únicos sobre Energia Elétrica, sobre lubrificantes e 
Combustíveis, e sobre Minerais; 

c) Distribuição aos Munclpios do Imposto Fe
deral sobre a propriedade rural (o Imposto Territo
rial Rural); 

OS DESVIOS DA CONCEPÇÃO ORIGINAL 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Devido a uma série de fatores, o Sistema Tribu
tário Nacional não pode ser aplicado, desde logo e 
rigorosamente, de acordo com o espírito renovador 
que orientou a reforma tributAria. Em um certo sen
tido ele se apresenta, desde sua entrada em vigor, 
como um ideal a ser atingido gradualmente, me
diante um contínuo aperfeiçoamento da Legislação 
Tributária no rumo de seus grandes objetivos. 

O Imposto de Renda foi imaginado desde a im
plantação do novo sistema, como um instrumento, 
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não só de arrecadação, mas também de Política 
Econômica e de Justiça Fiscal. Entretanto, o exces· 
so de incentivos setoriais e regionais fez com que 
perdesse parte de sua eficttcia como instrumento de 
geração de receita, bem como produzisse um impac
to regressivo sobre o Sistema Tributãrio em seu to
do, beneficiando principalmente as pessoas de classe 
de renda mais elevad:.L 

Outros desvios poderiam ainda ser indicados no 
Imposto de Renda: 

a) Um sistema de Tributação que beneficiava 
grandemente as Holding!l pessoais e os que recebiam 
ganhos e rendimentos de capital; 

b) Uma tributação uniforme pra as pequenas, 
médias e grandes empresas; 

e) A tributaçiiodo lucro innacionário das em
presas; 

d) A inexistência de tributação antecipada para 
os rendimentos dos profissionais liberais e locadores 
de imóveis, o que configurava um tratamento desi
gual relativamente aos assalariados; 

e) Uma defasagem muito grande entre o 
período-base do imposto e o momento do seu paga
mento, ou de sua restituição, o que, em período de 
innaçào elevada, provocava grandes distorções, pre
judicando ora o fisco, ora o contribuinte. 

No que tange ao Imposto sobre Produtos Indus
trializados, importante desvio decorreu da am
pliação exagerada do seu campo de incidência. Isso 
afetou o seu caráter seletivo, uma vez que alcançava 
produtos de amplo consumo popular, fabricados 
predominantemente por pequenas e médias empre
sas nacionais, com utilização intensiva de mão-de
obra. 

Na área do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias, a principal distorção, face à concepção do 
sistema, se prendeu à sua utilização como instru
mento de política ec~nômica. Esse imposto, pelas 
suas características, foi idealizado com uma função 
meramente arrecadadora de modo que, a não
incidência sobre bens de capital e matérias-primas 
importantes, e uma grande gama de isenções provo
caram um desvirtuamento do sistema originalmente 
imaginado. Além do mais, as suas alíquotas, nas 
operações internas. em 1968, caíram de 18% (no 
Norte e no Nordeste) e de 17% (no Centro-Sul), 
para 15% e 14% respectivamente afetando o 
equilíbrio financeiro dos estados. 

A filosofia inicial da reforma- Centralização da 
competência tributária com redistribuição do pro
duto da arrecadação - foi também afetada por 
uma série de medidas que, visando resolver proble
mas conjunturais, acabaram reduzindo os recursos 
transferidos aos Estados e Municípios. 

Os percentuais que constituem os fundos de par
ticipação dos Estados e Municípios, originalmente 
fixados em 20% do produto da arrecadação do I PI e 
do Imposto de Renda, foram reduzidos, em 1969, 
para 10% permanecendo nesse nível até 1975. 

O percentual do IULC destinado aos Estados e 
aos Municípios foi reduzido de 60% para 40%. Para 
compensar e•ta redução os Estados poderiam tribu
tar com o ICM a venda ao consumidor final de 
lubrificantes e combustíveis líquidos. Mas, poste
riormente, foi revogado o dispositivo que permitia a 
referida incidência, sem que tivesse sido restabeleci· 
do o percentual de 60% do imposto destinado aos 
estados e municípios. 

Outro aspecto relevante diz respeito à regra que 
manda incluir o IPI na base de cálculo do ICM. A 
única exceção a esse princípio na fase de comerciali
zação ocorria com a tributação do cigarro. Por essa 
razão, o IPI representava aproximadamente 70% do 
preço final do cigarro, enquanto o !CM não atingia 
5%. Isto trazia uma perda substancial de receita 
para alguns Estàdos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

4. MEDIDAS CORRETIVAS 

Muitas das discursões acima apontadas vêm sen
do corrigidas. Em relação ao Imposto de Renda, 
pode-se mencionar que, nos últimos anos, foram eli
minadas práticamente todas as iseções existentes, 
quanto aos rendimentos de capital, os quais tive
ram, tembém, o nível de tributação agravado. Fo
ram reduzidos a proporções ínfimas, todos os incen
tivos fiscais de pessoas físicas que beneficiavam as 
classes de renda mais elevada. Foram aumentados 
os limites de insençào para a microempresa, em ter
mos de receita bruta anual, bem como o da tribu· 
taçào simplificada para a pequena e média empresa. 
As pessoas jurídicas de lucros mais elevados presta
ram, nos últimos exercícios, maior contribuição à 
receita da União. Criou-se um sistema de recolhi
mento, semelhante ao da fonte, para os profissio
nais liberais e locadores de imóveis. O Imposto de 
Renda na Fonte passou a ser devolvido com cor
reção monetária. E o imposto parcelado passou a 
ser cobrado também, cÓm correção, quer no caso de 
pessoas jurídicas, quer no caso de pessoas físicas. 
Foram, nos últimos anos, desenvolvidos e aper
feiçoados diversos mecanismos tendentes a evitar a 
tributação dos lucros ilusórios, decorrentes simples
mente do processo innacionário. 

Eliminaram-se os abatimentos de caráter nitida
mente regressivo e aumentaram-se outros, de cará
ter social, como os aluguéis e os juros da casa pró
pria. Reduziu-se o prazo entre a ocorrência do fato 
gerador do imposto e o seu pagamento. 

Tributam-se os lucros imobliliários e os das ven
das de participações societárias. Aumentaram-se os 
casos de incidência sobre lucros e ganhos de capital 
e criaram-se novos, sobre as holdings pessoais. 

Em decorrência dessas modificações, desejo pres
tar os seguintes esclarecimentos: 

a) Em 1983, a arrecadação do Imposto de Renda 
atingiu 53% da arrecadação da União, quando em 
1973, representava 29% desse total; 

b) no período abril/83 a marçof84, 79% da arre
cadação do Imposto de Renda vieram dos rendi
mentos de capital e 21% dos rendimentos do traba
lho; 

c) no exercício de 1983, cerca de 90% dos assala
riados brasileiros não foram alcançados pelo Im
posto de Renda; 

d) a arrecadação do Imposto de Renda de pes
soa jurídica atingiu no mesmo ano de 1983 dois tri
lhões e setecentos bilhões de cruzeiros. As trinta mil 
maiores empresas contribuíram com 75% desse 
montante. As entidades financeiras responderam 
por 36% do total (em 1980 a contribuição dessas en
tidades foi inferior a 17%); 

e) no exercício de 1983, de um total de um mi
lhão cento e sessenta e sete mil pessoas jurídicas que 
apresentaram Declaração de Renda, 

- 784.449 microempresas ficaram insentas do 
Imposto de Renda; 
- 74.302 médias e pequenas empresas utilizaram 
a tributação simplificada; 

- 308.304 empresas apresentaram declaração 
com base no lucro real. 

As alíquotas do ICM foram elevadas para 17%. 
Ampliou-se a incidência desse imposto para atingir 
os bens de ·capital e as matérias-primas importadas. 
O !PI-Fumo foi incluído na base de cálculo do 
I CM. 

O percentual de IR e de I PI, integrante dos fun
dos de participação e especial, destinados aos Esta
dos e aos Municípios, que havia sido reduzido de 
20% (vigente em 1967), para 12% em 1969, foi eleva
do para 28% em 1984 e 32% em 1985. Isso beneficia 
enormemente aos Estados e Municípios, principal-

Quinta-feira 20 3285 

mente os do Norte-Nordeste do País. O Fundo Es
pecial foi criado em 1969. 

No que toca ao imposto sobre combustíveis, o 
percentual destinado aos Estados e Municípios está 
sendo elevado, gradativamente, de 40% para 60%. 

Observe-se que as transferências tributárias, in
cluindo as referentes aos incentivos fiscais do IRPJ, 
hoje ocupam um lugar importantíssimo na receita 
de grande parte dos Estados brasileiros. Para que se 
tenha uma idéia, em 14 Estados e Territórios das re
giões Norte-Nordeste e Centro-Oeste, os recursos 
oriundos dessas transferências ultrapassam ~ valor 
da arrecadação local da União. Tais Estados e Ter
ritórios são os seguintes: Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Amapá, Roraima, Acre, Ron
dônia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Sergipe. 

Altm disso, em 12 Estados e Territórios das mes
mas regiões os recursos das trasferências federais 
são superiores aos da arrecadação local do ICM. 
Tais Estados e Territórios silo os seguintes: Acre, 
Rondônia, Ceará, Maranhão, Piauí Rio Grande do 
Norte Paraíba e Sergipe. 

O aumento do percentual do Imposto de Renda e 
do I PI destinado aos fundos, o aumento do percen
tual do IULC, a inclusão do !PI na base de cálculo 
do ICM sobre cigarros, a tributação pelo JCM dos 
bens de capital e matérias-primas importadas, de
correntes da Emenda n• 23/83 (Pssos Porto), junta
mente com a elevação da alíquota do ICM prevista 
no Decreto-lei n• 2.065/83, propiciarão um aporte 
adicional de recursos para os Estados e Municípios 
a partir de 1984, em cerca de CrS 1,6 trílhão neste 
ano e de CrS 2,5 trilhões em 1985, a preços de 1984, 
revertendo a tendência declinante da participação 
dessas esferas de governo no total das receitas tribu
tárias próprias e no total dos recursos efetivamente 
disponíveis. 

Dentro das diretrizes do programa de desburo
cratização, o Decreto-lei n• 1.805/&0 aperfeiçoou, 
através d~ simplificação e da agilização, os meca
nismos de transferências aos Estados, Distrito Fede
ral, Municípios e Territórios, dos recursos arrecada
dos pela União, incluindo o Fundo Rodoviário Na
cional, a Taxa Rodoviária Única (TRU), a quota
parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica 
(IUEE), a quota-parte do Imposto Único sobre 
Lubrificantes e Combustlveis (IULC), o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e a par
cela do Salário-Educação. Os recursos passaram a 
ser automaticamente repassados pelo Banco doBra. 
si I. 

Por sua vez, a Emenda Constitucional n• 17/80 
eliminou as exigências constitucionais para distri
buição dos recursos dos Fundos de Participação dos 
Estados e dos Municípios, e do Fundo Especial, que 
condicionavam a entrega desses recursos à apro
vação, pela União, de programas elaborados pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Ainda no cumprimento do disposto nessa emen
da constitucional o Decreto-lei n• 1.833/80 extin
guiu as vinculações a categorias económicas, na 
aplicação de recursos tributários transferidos pela 
União, estendendo a medida aos fundos de partici
pação. 

5. PROBLEMAS REMANESCENTES 

Apesar da importância e da profundidade das 
medidas já incorporadas ao sistema tributário, per
sistem diversas distorções. Podem-se destacar: 

a) O poder da União para _conceder isenções de 
Imposto Estaduais e Municipais, sem que, em con
trapartida, seja obrigada a indenizar essas esferas de 
Governo; 



b) o número excessivo de tributos, além da exis
tência de um campo de competência residual ainda 
muito abrangente atribuído à União; 

c) a existência, na competência da União, de tri
butos que, pelas suas características, melhor se en
quadrariam na competência dos Estados ou Mu
nicípios; 

d) a competência da União para criar contri
buições de natureza jurídica indefinida, o que pro
voca a existência de um número excessivo dessas 
contribuições, com fatos geradores inadequados e 
bases de cálculo idênticas às de tributos; 

e) a competência dos Estados e Municípios con
tinua muito limitada. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reforma Tributária de 1965/1967 representou, 
sem dúvida, um grande progresso na racionalização 
das estruturas do Federalismo Financeiro no Brasil. 
Até os que hoje advogam uma nova reforma tribu
târia aceitam, sem maior contestação, os lineamen· 
tos gerais que vertebram o Sistema Tributârio Na
cional já hâ quase vinte anos. 

A expressão "Reforma Tributária" carrega po
rém muita ambiguidades. 

Considerada em sua acepção mais estrita, Refor
ma Tributária compreende toda e qualquer modifi
cação relativa ao regime jurídico dos tributos, visan
do o seu aperfeiçoamento. Nos países em desenvol
vimento, modificações dessa ordem, na legislação 
tributária, costuma produzir-se com muita freqüên
cia, justamente por serem os tributos um dos mais 
importantes instrumentos de que dispõem os gover
nos para estimular o desenvolvimento econômico e 
promover a Justiça Social. Vista nesse sentido de 
evolução, adaptação e modernização das leis tribu
tárias, diante das sempre novas realidades poHticas, 
econômicas e sociais, a Reforma Tributãria consti
tui um processo contínuo, necessário e mesmo inevi
tável. 

Nessa perspectiva, existe hoje no Brasil um con
senso generalizado sobre a direção a ser seguida 
pela Reforma Tributária, qual seja: 

a) Crescente progressividade no Imposto sobre a 
Renda; 

b) crescente seletividade no Imposto sobre Pro
dutos Industrializados; 

c) mais ampla autonomia tributária aos Estados 
e aos Municípios, inclusive com a passagem, para a 
competência .dessas entidades políticas, de tributos 
que, pelas suas características prôprias, se ajustam 
melhor à administração por autoridades (estadual 
ou municipal). 

Como em decorrência do desenvolvimento políti
co e econômico social, tais aperfeiçoamentos na 
área tributária prosseguirão seu curso normal, não 
deve essa reforma tributária em sentido estrito 
constituir~se na única preocupação dos que se vol
tam presentemente para a questão do relacionamen
to entre a União, os Estados e os Municípios. 

O que na verdade precisamos com urgência ê re
pensar o próprio federalismo vigente no país desde 
1891. A solução dos graves dilemas do federalismo 
financeiro passa pela reforma do federalismo políti
co. 

Duas são as questões mais sérias, que julgo aflin
girem nosso federalismo político: a centralização 
administrativa e a superposição de tarefas. 

Em primeiro lugar, a centralização administrati
va. Assim como existem estados federais adminis
trativamente centralizados. Esse último é o caso do 
Brasil. f: preciso descongestionar a administração 
central, tanto a nível da União, como a nível dosEs
tados e, até, dos Municípios das grandes metrópo
les, de uma série de atribuições operacionais e exe
cutivas que emperram o funcionamento dos três go-
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vernos e desiludem os administradores. O esforço 
. "Desburocratizante" no Brasil deveria continuar no 

sentido de descentralizar as administrações de nos
sas três esferas de governo. 

Em segundo lugar, a duplicidade e, até, a triplici
dade das tarefas. As três esferas de governo no Bra
sil, cuidam de saúde, de assistência médica e social, 
de educação, de agricultura, de desenvolvimento in
dustrial, etc., com isso, recursos são dispersados e 
mal - aproveitados; responsabilidades são difíceis 
de serem definidas; planos são impossíveis de serem 
coordenados. Seria necessária, portanto, a meu ver, 
uma repartição bem mais precisa dos encargos entre 
as três esferas governamentais. O velho e sempre 
novo princípio da subsidiariedade poderia presidir 
essa repartição fundamental. Aquilo que, a nível 
municipal, pudesse ser cuidado- • bem- não de
veria ser transferido aos Estados e, muito menos, ao 
governo central. E aquilo que pode ser bem cumpri
do a nível estadual não deveria ser absorvido pela 
União. 

Assim, entendo que se deveria atribuir à União a 
responsabilidade pela segurança externa e interna 
do País, pelas relações internacionais, pelas linhas 
gerais da política econômica e monetária, como pe
las dem~is funções que, como as citadas, digam res
peito ao todo nacional. 

As demais tarefas públicas nas áreas da edu
cação, da saúde, dos transportes, da assistência so
cial, da agricultura, etc., poderiam ficar atribuídas, 
pelo menos nos planos operacional e de execução, 
aos Estados e Municípios. 

O que me parece cada vez mais difícil a um país 
de dimensões tão vastas, de peculiaridades regionais 
tilo marcantes e de problemas tão complexos, ê a in
sistência com uma administração central tão rígida 
e absorvente, combinada a uma organização federa
tiva calcada sobre padrões tão uniformes. 

Dentro de uma nova estrutura verdadeiramente 
descentralizada, tanto política como administrativa
mente, onde se definissem, com maior precisão, os 
encargos e as responsabilidades de cada esfera de 
governo, seria possível então atribuir, a cada uma, 
os meios financeiros necessârios e suficientes. 

Em resumo: uma reforma tributária no sentido 
estrito da expressão, que limitasse simplesmente a 
transferir um pouco mais de recitas tributárias da 
União para os Estados e para os Municfpios, não 
solucionaria o problema básico do federalismo bra
sileiro. O que o País necessita, em primeiro lugar, é 
de uma profunda reestruturação político
administrativa, no plano da forma de Estado, rees
truturação essa que, propiciando uma definição 
mais clara e racional das autonomias estadual e mu
nicipal, com as respectivas tarefas e responsabilida
des, possa permitir uma distribuição mais propor
cional e mais adequada dos meios financeiros". 

A Reforma Tributária de 1967, talvez a única dentre 
tantas, que, foi objeto de um certo planejamento anteci
pado, e mais, teve em vista, a1ém, dos seus princípios ob
jetivos fmanceiros, que são a geração de Receitas para 
todos os três escalões, União, Estados e Municípios, ins
tumentalizar o executivo federal, com os elementos fis
cais para um redírecionamento da economia, em busca 
do mercado externo, visto haver-se esgotado, nos idos de 
1962, o modelo estabelecido para a substituição da im
portação. 

O importante é que, mesmo tendo que sacrificar, em 
dado instante, parte das receitas estaduais, pode o Go
verno Federal fazer face a tresloucada urbanização da 
economia, inicialmente, estimulada como supridora de 
mão-de-obra, para atender a repentina demanda do par
que industrial que se implantava, passando logo a seguir, 
o estimulado êxodo rural, a pressionar a administração 
pública, nas cidades, exigindo total reformulação e infin-
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dável ampliação na infra-estrutura urbana~ esgotos, á
gua, iluminação, transportes, escolas, hospitais e acima 
de tudo habitações. 

O agravamento dos problemas sociais, a qualificação c 
adaptação da mão-de-obra totalmente inadequada, às 
novas condições de trabalho para os novos moradores 
das cidades, como também, para os filhos dos antigos 
que, atingindo a idade, reclamavam, legitimamente, o di· 
reilo de trabalhar. Pode-se alegar que de lá para cá não 
se fez tudo ou que não se fez o melhor, ê verdade, mas de 
boa fé, ninguém, ousará negar que, se fez muito. 

Bastaria considerar-se o fato de que<.> "modelo" ante- .J!, 
rio r se esgotou em 1962, com a saturação ou esgotamen- ;\! 
to do mercado interno, o descrêdito junto aos países fi- ~ 
nanciadores era tot~l. ao ponto, de navios pertencentes a ] 
PETROBRÁS terem que navegar sob bandeiras de ou- ·:, 
tros países, uma espécie d~ "piratas" para não serem jj 
apresados em portos estrangeiros, para ressarcimento de iÍl 
débitos não resgatados pelo Brasil. ~ 

E. com tudo isso, o "Judas" predileto da oposição, ':ll.· ·. 

que é o modelo voltado para a exportação ainda não se li! 
esgotou, e mais, nestes seus 17 anos de vida, suportou :1~ 
duas crises provocadas pelo petróleo e, creio que, com li
geiros reparos, aos poucos, como já vem fazendo, aliás, 
irá suplantar todas as seqUelas da crise mundial, que nos 
visita, de manei r~ tão demorada e penosa, mas que, em 
verdade, com a sua frequência, abalou economias secu
larmente consolidadas em outros países. 

Mas voltemos a etapa em que vínhamos discorrendo e 
examinando o "arsenal" dos tributos diretos e indiretos, 
e vejamos, a evolução das chamadas contribuições para
fiscais, na forma que segue: 

1) FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço; 

b) Previdência Social, unificada e readaptada em 
1967, para fazer face ao gigantismo de suas atribuições, 
grandemente ampliadas, com a urbanização da econo
mia e, consequentemente, os reajustes das velhas, e 
criação de novas contribuições; ~ 

c) PIS- Programa de Integração Social; criando um 
fundo de pecúlio do trabalhor urbano; 

d) PASEP - Programa para o Pecúlio do Servidor 
Público; 

e) FJNSOCIAL- Fundo destinado a obras de assis
tência social; 

f) Salário Educação- Receita para a educação do 1• 
grau. 

g) FUN RURAL- Contribuição para Assistência ao 
Trabalhador. 

Vejamos pela mesma ordem a composição das receitas 
de cada um dos "parafiscais" em vigor: 

I - FGTS- Constituído pelo percentual de 8% sobre 
o salário do empregado e devido pelo empregador, desti
nado a ressarcimento ao empregado, pelos seus direitos 
do tempo de serviço no emprego. 

II- Previdência Social, contribuição do Empregador. 
1) contribuição do empregado, 8,5% até 3 S.M.; 

8, 75% para 3 a 5 S.M .; 9% para 5 a I O S.M .; 9,5% para de 
10 a 15 S.M.; 10% acima de 15 S.M. Empregador 10%; 
Funcionário Público 6%; Autônomo 19,2%; 

b) Empresa 
a) contribuição p/Previdência 18,2% 
b) seguro acidente do trabalho 2,5% 
c) contrib. salário educação 2,5% 
d) INCRA Especial (SENAIJSESJ) 2,5% 
e) Contribuição INCRA 0,2% 
Total Resp. Empresa 25,9% 
III - PIS: 
1) O, 75% sobre o faturamento das Empresas; 
b) redução de 5% do Imposto de Renda devido; 
IV- PASEP: 
•l 2% das Receitas Correntes da União, Estados e 

Municípios; e 
b) 0,8% sobre Receitas orçamentárias e operacionais 

das Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Eco
nomia Mista e Fundações; 
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V- FINSOCIAL: 
a) 0,5% sobre o faturamento das Empresas que ven

dem mercadorias; 

b) 5% do Imposto de Renda devido das Empresas 
prestadoras de Serviços (Empresas Públicas e Privadas); 

VI - SALÁRIO EDUCAÇÃO: 
a) 2,5% sobre o total da folha de pagamento das Em

presas industriais c comerciais; 
b) 0,8% do valor comercial dos produtos agrícolas das 

Empresas Rurais; 

VIl- FUNRURAL- Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural e constituído pelo recolhimento de 
2,5% sobre o valor comercial do produto in natura da 
Agropecuãria. 

Para uma compreensão do significado da Previdência 
Social no Brasil, do quanto voltamos a atenção para o 
homem como centro das atenções oficiais, vejamos a sua 
arrecadação no quadro n• 56, que retrata a evolução ano 
a ano, a partir de 1967, gerando da unificação dos anti
gos institutos. 

Aqui está, cm 1967, a receita global da Previdência 
atingia três bilhões e oitenta milhões, representando, 
3,57% sobre o Produto Interno Bruto. 

Em 1979 a Receita da Previdência já atinge a trezentos 
e trinta e cinco bilhões e oitocentos e sessenta e um mi
lhões de cruzeiros, o equivalente a 5,38% do PIB. 

Crescendo a sua Receita em 1982 para três trilhões, 
cento e oitenta e três bilhões, trezentos e quarenta e oito 
milhões, o que correspondeu a'1,99% sobre o PIB, cain
do para 5,59% cm 1983, quando arrecadou, seis trilhões, 
setecentos c sessenta e cinco bilhões e seiscentos e onze 
milhões de cruzeiros. 

ANO 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1983(•) 

PREVIDêNCIA SOCIAL 
Participação Relat!Ya da Receita 

Global da Pre.ldêncla Social 
com o PIB 

(Em milhões de cruzeiros) 

RECEITA GLOBAL PIB % 
1/2 

3.080 86.171 3,57 
4.698 122.431 3,84 
6.552 161.900 4,05 
,9.077 208.301 4,36 
12.184 276.808 4,40 
17.912 368.400 4,86 
25.577 508.746 5,03 
36.856 740.504 4,98 
55.717 1.052.062 5,43 
89.495 1.680.233 5,33 

138.937 2.523.101 5,51 
206.733 3.729.798 5,54 
335.861 6.239.402 5,38 
636.003 13.104.285 4,85 

1.368.675 26.440.648 5,18 
3.183.348 53.150.787 5,99 
6.765.611 121.055.448 5,59 

Obs. - (•) Dados provisórios 

Outros programas criados para a área eminentemente 
social, neste nosso trabalho, classificados, juntamente a 

l Previdência, como contribuições para fiscais, todos eles, 

l 
apesar de "modestos" percentuais que os acobertou, 
além da apreciável Receita em que resultaram em valores 
absolutos, gravam, acentuadamente, o PIB, conforme o 
quadro n• 54, que apropria no seu conjunto, todos os pa
raliscais. 
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Vejamos: 
Em 1979, o conjunto de parafiscais, representou, 

7,85% no Produto Interno Bruto. 
Em 1980, 6,77% em 1981, 7,43% e cm 1982 e 1983; 

8,56% c 8,16% respectivamente, sobre o montante do 
PIB. 

Na verdade, cotejando-se os montantes e destacando o 
que toca a Previdência Social, os restantes, atualmentc,· 
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representa (1/3) um terço do total da arrecadação em 
conjunto. 

Oportunamente, nesta mesma série que vimos desen· 
volvendo, iremos examinar, todos os efeitos práticos al
cançados com os nossos diversos sistemas tributários, 
fiscais e purafiscais nos campos econômico e social, do 
Regional e do Setorial. 

RECEITAS DA PREVIDêNCIA SOCIAL E CONTRIBUIÇ0ES PARA FISCAIS (Em milhões de Cri) 

ANO INCRA PREVIDêNCIA F.G.T.S FINSOCIAL P.I.S. PASEP SALÁRIO TOTAL 

1967 3.080 
1968 4.698 
1969 6.552 
1970 9.077 
1971 12.184 
1972 17.912 
1973 25.577 
1974 36.856 
1975 55.717 
1976 89.495 
1977 138.937 
1978 206.733 
1979 335.860 86.619 
1980 636.003 163.278 
1981 5.571 1.368.675 338.131 
1982 12.184 3.183.348 716.369 188.932 
1983 29.779 6.765.611 1.489.878 670.201 

Já percebemos, pelas distorções, que vimos assinalan
do, e em consonância ao pensamento dos doutos c dou
trinadores somando-se os resultados positivos até aqui 
alcan~ados, que qualquer reforma ou novos reparos que 
venhamos a praticar e inserir, no nosso sistema tríbu· 
tá rio, não poderemos perder de vista, como aliás já vem 
sendo feito, ultimamente, os quatro objetivos na forma 
que se segue: 

a) Financeiro; 
b) Econômico; 
e) Social; c 
d) Político. 
Financeiro- Como instrumento capaz de dotar o Es

tado dos meios necessários, para custear os crescentes 
encargos administrativos, para o atendimento a uma po
pulação cada vez mais exigente c impaciente. 

Econômico- No sentido da orientação dos exceden
tes ao custeio, serem aplicados para a integração e rápida 
eliminação dos desníveis regionais, obtendo-se respostas, 
cfetivamente econômicas aos impostos. 

Social - Voltada a política tributária para a justiça 
fiscal, observando-se a "utilidade" do fator tributado, 
com uma distribuição correta dos gravames, tendo em 
vista os cidadãos de "restrita capacidade cconômica" 
isto especialmente na aplicação dos impostos indiretos. 
Na aplicação dos impostos visando a capacidade do con
tribuinte e especialmente: 

1- Educando (sujeito passivo) o contribuinte de im
postos, para a compreensão, do dever de cada um, para 
com o Estado; e 

11- Distribuição dos "sacrilicios" na ordem inversa e 
distribuição dos benelicios. 

Político -de estreita c rigorosa observância nos gas
tos da "cousa pública", obtendo a maior "produtivida
de" possível, na aplicação do dinheiro do contribuinte, 
para a criação de oportunidades de trabalho e de bem
estar para futuras gerações; política de obediência ao 
mandamento constitucional, que limita a ação e pre
sença do Estado na economia, c de modo especial e ur
gente, "vender" ao brasileiro a velha, sábia c a tua! con-

EDUCAÇÃO 

3.080 
4.698 
6.552 
9.077 

12.184 
17.912 
25.577 
36.856 
55.717 
89.495 

138.937 
206.733 

35.443 20.274 11.668 489.864 
59.954 32.680 21.005 912.920 

117.681 65.913 48.991 1.939.391 
224.546 138.233 100.700 4.552.128 
483.779 288.366 184.952 9.882.787 

cepção de Paul Boilieu Leroy, que doutrinava: "Nenhum 
Jurisdicionado, nacional ou estrangeiro, pode furtar-se 
ao pagamento imposto. Este deve ser pago por todos, ex
ceto, os indigentes". (Tralté de li Sdenee des Flnances). 

Política que contenha e elimine a innação, por ser uma 
forma disfarçada de tributação indireta e mais que im
piedosa, especialmente, quando provocada e alimentada 
pelos (desperdícios) déficits públicos, porque penaliza 
até mesmo os indigentes. 

Finalmente, uma política de adequação de tributos 
compatíveis com o nosso sistema federativo c, tanto 
quanto possível, gravando mais os rendimentos de ma
neira direta, tendo em vista a origem dos "ganhos", da 
renda, o sacrilicio fiscal aplicado mais severamente a ou
tros rendimentos, tipo renda de capital. Limitar a diver
sificação, como se intenta, aos limites do racional e que 
não nos leva ao "nivelamento dos desiguais". 

Para tanto é essencial: 
I- Abandonarmos a preocupação com o estrangei

rismo, com o '"modismo" et especialmente, estancarmos 
a angústia de exibirmos no exterior, leis muito severas, 
enquanto eles, de lã, ignoram o nosso .. jeitinho", e com 
isso, com base na nossa "fachada jurídica" eles que acre
ditam nas leis, para aqui não vem nos ajudar com as suas 
ttcnicas c capital. 

11- Termos a humildade, c buscar no nosso interior, 
nas nossas realidades a inspiração para legislarmos, leis 
para valer, tributos para serem recolhidos, de maneira a 
impedir a transferência de rendas, de setores para outros 
setorcs ou de Estados para Estados, como é o caso do 
ICM, em relação ao produtor rural que, não se credita 
dos 17% embutidos no que consome para produzir, te
nhamos humildade c iremos ver, o quanto fomos retar
dados, em todos os aspectos, por querermos "queimar 
etapas", nos nivelando às civilizações que estavam e con
tinuam, como é natural, séculos civilizatórios a nossa 
frente. 

Tal o nosso atraso que, como vimos, somente em 
1967, por força do autoritarismo implantado, foi-nos 
possível, os primeiros passos, I'"'" uma Reforma Tribu-
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tária. mais próxima da nossa realidade, retratando o 
nosso atraso prático, vejamos: Mandela Savério - na 
sua tese que demonstra a impraticabilidade da aplicação 
do imposto único entre nós, para ilustrar o seu ponto de 
vista. corroborando a sua eficiente argumentação, busca 
fatos históricos, nos idos de 1860. "A demonstração irre
futável da impraticabilidade do imposto único (geral) 
nô-la deu o Congresso realizado na Cidade de Lauzane, 
na Suíça em 1860 e prossegue; querendo as autoridades 
dirigentes do cantiio de Vaud estabelecer seu regime tri
butário em bases lógicas, científicas e justas, pôs essa ide

# ia em concurso e. para reunir à lição ora] e escrita, resol· 
veu convocar um Congresso de Economistas que, efeti
vamente, se reuniu em Lauzane, com o seguinte progra
ma. 

I•- Teoria do imposto, ou das regras que devem ser
vir de base a todo regime, fiscal, tendente a subordinar
se à ciência e a justiça, fundamento necessário de todas 
as instituições sociais. 

2•- Exame crítico das diversas formas de imposição 
atualmente em vigor na maior parte dos orçamentos da 
Europa. lnnuência desses impostos sobre as riquezas, a 
moralidade e o bem-estar do povo. 

3•- Idéia geral das reformas fiscais ultimamente rea
lizadas e suas conseqUências. Papel que o imposto sobre 
o Capital e sobre a Renda representaram nestas refor
mas. 

4•- Convirá converter em imposto único todos aqué
les que os Estados modernos imitaram do regime fiscal 
dos últimos séculos? O imposto único em tal caso deverá 
recair sobre o Capital ou sobre a Renda? Ser proporcio
nal ou progressivo? Essa transformação, admitida a sua 
responsabilidade, serli desejável? 

5•- Quais as reformas parciais suscetíveis de serem 
imediatamente estabelecidas no regime fiscal, esperando 
reforma mais completa e radical?" 

E continua Mandetta: 
"Depois de acaloradas discussões, versadas principal

mente sobre as atribuições do Estado, o Congresso apro
vou os votos abaixo: 

I• É possível reduzir a pequeno número e, no futuro, a 
um imposto único, os diversos produtos que os nossos 
Estados modernos imitaram do regime fiscal antigo. 

2• Essa transformação tornar-se-li possível e praticâ· 
vel, cada vez mais, com o progresso das liberdades públi
cas, da independência das nações e da civilização em ge· 
ral. 

DIÁRIO DO CONGRE:SSO NACIONAL (Seção II) 

3• O imposto para ser justo deve abranger todos os ele
mentos da riqueza, e recair, ao mesmo tempo. sobre o 
Capital e sobre a Renda e, ainda, sobre as aquisições a 
título gratuito. 

4"' Para realizar~se utilmente este sistema convém, an~ 
tes de estabelecê-lo, esclarecer a opinião pública pela di· 
fusão dos princípios da economia social. 

5"' O imposto deve ser proporcional. 

6• Devem ser absolutamente condenados o~ indiretos 
locais. 

7• Convém, em princípio, isentar do imposto de con· 
sumo os objetos de primeira necessidade. 

8• ~ absoluta~ente inaceitável a idéia de proibição 
aduaneira. 

99 Devem ser abolidos: os monopólios que têm por ob~ 
jeto a fabricação ou venda dos diversos artigos de consu
mo; as décimas de guerra, e os direitos de mutação. 

1(}9 Finalmente, é conveniente que o imposto sobre o 
ativo líquido das sucessões se conserve em taxa gradua
da. sendo menor nas di retas. Este imposto deve consti
tuir objeto de tratados internacionais. 

Muito embora aceitasse o Congresso a hipótese da 
possibilidade de ser posta em prática a unidade de impo
sição, em prindpios, a seguir, os votos refletem, em seus 
termos, a sua inaplicabilidade. 

Haja vista, insiste Mandetta, o item 3•, bem como os 
restantes, quando se referem aos direitos alfandegârios, 
ao imposto de consumo, aos monopólios, as sucessões. 

Aliás, já o primeiro aludiu, como precípua condição, a 
possibilidade. primeiramente, de reduzir o número de 
tributos, o que, em outras expressões, importa dizer ore
conhecimento de sua impraticabilidade. 

Como se vê, há 124 anos,jli se convocava um Congres· 
so de Economistas,. para debater e adequar a legislação 
tributária de um cantão da Suíça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador 
Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de in~ 
formações. 

Nos termos do inciso VI, do art. 239, do Regimento 
Interno, o requerimento será examinado pela Presidên· 
cia. 

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Setembro de 1984 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente · 
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM 00 OlA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de radação em seu Parecer n• 471, de 
19g4), das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 126, de 1984 (n• 1.950/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis· 
põe sobre a criação e do funcionamento do Juizado Es· 
pecial de Pequenas Causas. 

l 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1982 (n• 
4.454/g I, na Casa de origem), que altera dispositivos do 
Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, tendo 

PARECER, SOB N• 469, de 1984, da Comissão 
-DE REDAÇÃO; oferecendo a redação do vencido. 

3 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 130, de 
19~4 (n• 280/84, na origem), de 9 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Joio 
Carlos pessoa Fragoso, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata. para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil na Espanha. 

4 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 151, de 
1984 (n• 314/84, na origem), de 7 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Eduardo 
Moreira Hosannah, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embai;\a· 
dor do Brasil junto à República Oriental do Uruguai. 

O SR. PRFSIOENTE (Aimir Pinto)- Estâ encerra
da a sessão.-

(levanta-se a sessão às I 7 horas e 25 minutos.) - -~ 

Ata da 151~ Sessão, em -19 de setembro de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENA DORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mlirio Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Raimundo Parente
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo -José Sarney- Alberto Silva- Helvldio 
Nunes -João Lobo - Almir Pinto - José Lins -
Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho-

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Milton Cabral 

Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon -
José lgnácio Ferreira - Moacyr Dalla - Nelson Car
neiro - Itamar Franco - Morvan Acayaba- Alfredo 
Campos - Amarai Furlan - Fernando Henrique Car
doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo -Mauro Borges- Benedito Canelas- Gas-

tão Müller- Roberto Campos- José Fragelli- Sal· 
danha Derzi - A ffonso Camargo - Álvaro Dias -
Enéas Faria - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas -
Carlos Chiarelli - Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteÇão de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, Expediente que vai ser lido pelo Sr. 19• 

·Secretário. 
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Setembro de 1984 

t: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1984 

(n• 47/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto dos Protocolos Adicionais a Cons
tltuiçio da Uniio Postal Universal (UPU), negocia
dos no Congresso do Rio de Janeiro, de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica aprovado o te~to dos Protocolos Adi

cionais à Constituição da União Postal Universal (U
PU ), negociados no Congresso do Rio de Jeneiro, de 
1979. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 47, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, texto dos Protocolos 
Adicionais à Constituição da União Postal Universal 
(UPU), negociados no Congresso do Rio de Janeiro, de 
1979. 

Brasília, 24 de janeiro de 1984. - Joio Fl1uelredo. 

J_:. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DAI/255/103 
tt (009), DE 29 DE DEZEMBRO DE 1983, DO SENHOR 

MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTE
RIORES. 

I
. 

·~ 
~ .. _: 

~· 

~· ~;~ 

~ 
~~ 
"'· 

A Sua Excelência o Senho. 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o texto 

dos Protocolos adicionais à Constituição da União Pos
tal Universal (UPU) firmada em 1974, a qual foi aprova
da pelo Decreto Legislativo n• 72, de 29 de novembro de 
1978. 

2. Nos referidos protocolos se contém os resultados 
das negociações do Congresso do Rio de Janeiro, de 
1979, que revisou alguns artigos da Constituição, com 
vistas ao aperfeiçoamento das atividades da União. 

3. Tendo em vista o exposto, encaminhamos à alta 
consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Mensagem ao Legislativo, que propõe a aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do texto dos Protocolos adicionais 
do Congresso do Rio de Janeiro. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os testos do meu mais profun
do respeito. - Ramiro Saraln Guerreiro. 

PROTOCOLOS ADICIONAIS Ã 
CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL 
UNIVERSAL SEGUNDO PROTOCOLO 

ADICIONAL Ã CONSTITUIÇÃO 
DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL 

(LAUSANNE 1974) 
tb. 
m~ INDICE DAS MATf:RIAS 

l
\ Artigos 

,f · I -(Artigo 21 - Modificado) 
., Despesas da União - Contribuição dos Países-
' Membros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II - Escolha da classe de contribuição. 
III - Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros 

aios da União. 
IV - Entrada em vigor c duração do Protocolo Adi

cional à Constituição da União Postal Universal. 

SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL À 
CONSTITUIÇÃO DA 

UNIÃO POSTAL UNIVERSAL 

Os Plenipotenciários dos Governos dos Países
Membros da União Postal Universal, reunidos em Con
gresso- em Lausanne, tendo em vista o art. 30, § 2•, da 
Constituição da União Postal Universal, concluída em 
Viena a lO de julho de 1964, adotaram. sob reserva dera
tificação, as seguintes alterações à referida Constituição: 

Art11o I 
(Artigo 21 - Modificado) 

Despesas da União -
Contribuição dos Países-Membros 

Art11o II 
Escolha da classe de contribuição 

(Entrada em vigor do Artigo 1•, § 3•) 

Artl1o III 
Adesão ao Protocolo Adicional e aos 

outros atos da União 

I. Os Países-Membros que não assinaram o presente 
Protocolo podem a ele aderir em qualquer tempo. 

2. Os Países-membros que participaram dos aios re
novados pelo Congresso, mas que não os assinaram, são 
obrigados a eles aderir no menor prazo possivel. 

3. Os instrumentos de adesão, relativos aos casos 
mencionados nos§§ I• e 2•, são dirigidos pela via diplo
mática ao Governo do País-sede, que notifica esse depó
sito aos Países-membros. 

Arti1o IV 
Entrada em vigor e duração do Protocolo 

Adicional à Constituição 
da União Postal Universal 

O presente Protocolo Adicional será posto em exe
cução em 1• de janeiro de 1976 e permanecerá em vigor 
por tempo indeterminado. 

Em fé do que, os Plenipotenciários dos Governos dos 
Países-membros redigiram o presente Protocolo Adicio-. 
nal, que terá a mesma forma e o mesmo valor como s<> 

estas disposições estivessem inseridas no próprio texto 
da Constituição e o assinaram em um exemplar, que fica
rá depositado nos arquivos do Governo do País-sede da 
União, uma cópia será remetida a cada parte pelo Go
verno do País-sede do Congresso. 

Concluído em Lausanne, em 5 de julho de 1974. 

(Às Comiss;ks dt Relacões Exteriores e de Trans
porte.r. Comunicacões t Obras Públicas.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 15, DE 1984 

(no 61/48, na Câmara dos DeP..tadol) 

Apron o texto do Acordo sobre o estabeledÍIIellto 
e os prlriléglos e Imunidades da Delegaçio da Colllil
sio das Comunidades Européia• no Bruil, firmado 
entre o GoYerno da República FedendYa do BraaU e a 
Comissio daa Comunidade• Européia• e concluldo em 
Bruxelaa; a 4 de abril de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo sobre o es

tabelecimento e os privilégios e imunidades da Dele
gação da Comissão das Comunidades Europ~ias no Bra
sil. firmado entre o Governo da República Fe11erativa do 
Brasil e a Comissão das Comunidades Européias e con
cluído em Bruxelas, a 4 de abril de i 984. 
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Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 153, de 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, inciso i, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o lexto do Acordo sobre o 
estabelecimento e os privilégios e imunidades da Dele
gação da Comissão das Comunidades Européias no Bra
sil, firmado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Comissão das Comunidades Européias, e con
cluído em Bruxelas, a 4 de abril de 1984. 

Brasília, 16 de maio de 1984.- Joio Flpeiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPI/DAIJDPC/ 
110/924 (070) (846), DE 14 DE MAIO DE 1984, DO 
MINISTf:RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência foi assi

nado em quatro de abril último, em Bruxelas, um Acor
do entre o Goveno brasileiro e a Comissão das Comuni
dades Européias, em razão do qual deverá ser criada 
uma Delegação d·a Comissão das Comunidades Europe
ias no Brasil. 

2. O Acordo estabelece que a Delegação da Comis
são, seus membros e respectivos dependentes familiares 
gozarão dos mesmos privilégios e imunidades constantes 
da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 
1961, concedidas às Missões Diplomáticas acreditadas 
no Brasil. Ressalva, entretanto, o referido instrumento 
que a concessão de tais prerrogativas tem como contra
partida a reciprocidade de tratamento dispensado pelos 
Estados-membros das Comunidades Européias, à Mis
são do Brasil junto às Comunidades Européias, a seus 
membros e respectivos dependentes familiares. 

3. Em vista do exposto, Senhor Presidente, considero 
o Acordo merecedor da aprovação do Poder legislativo 
e, para tal tenho a honra de anexar à presente um projeto 
de Mensagem, a lim de que Vossa Excelência, se assim 
houver por bem, se digne encaminhá-la ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 44, inciso I, da Consti
tuição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência. Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - SaraiYa Guerreiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A COMISSÃO 
DAS COMUNIDADES EUROPtiAS SOBRE O 
ESTABELECIMENTO E OS PRIVILtGIOS E 
IMUNIDADES DA DELEGAÇÃO D4 COMis
SÃO DAS COMUNIDADES EUROPtiAS NO 
BRASIL 

O Governo da República Federativa do Brasil e a Co
missão das Comunidades Européias, 

Desejando fortalecer e consolidar as relações de ami
zade existentes entre o Brasil e as Comunidades Europe
'ias. 

Desejando definir os termos relativos ao estabeleci
mento, em território brasileiro, de uma Delegação da 
Comissão das Comunidades Européias (doravante deno
minada "A Comissão") e a seus privilégios e imunida
des. 

Convieram no seguinte: 

Arti1o I• 

O Governo da República Federativa do Brasil concor
da com o estabelecimento, em território, de uma Dele
gação da Comissão. 
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Artigo 2• 

I. A Comunidade Européia do Carvão e do Aço, a 
Comunidade Econômica Européia e a Comunidade Eu
ropéia de Energi:~ Atômica, denominadas globalmente 
de Comunidades Européias, possuirão, individualmente, 
personalidade jurídica em território brasileiro. 

2. Essas Comunidades terão a capacidade de contra
tar. de adquirir e alienar bens imóveis necessãrios à ins· 
talação e funcionamento da Delegação e de demandar 
em juízo e, para lí.tl fim. são representadas J')ela Comissão 
em território brasileiro. 

3. Os imóveis mencionados no parágrafo anterior di
zem respeito ao prédio da Chancelaria e ao da Residên
cia do Chefe da Delegação. 

Artiso 3• 

I. A Delegação da Comissão, seu Chefo e seus 
membros, bem como seus respectivos dependentes fami
liares, gozarão em território brasi1eiro dos mesmos privi
légios e imunidades, previstos na Convenção de Viena 
sobre Relações Diplomáticas de 1961, concedidos às 
Missões diplomáticas acreditadas no Brasil, a seus Che

.fes e a seus membros. bem como a seus respectivos de
pendentes familiares, contando que, de acordo com o 
disposto no Artigo 17 do Protocolo sobre Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Européias anexo ao Tra
tado que institui um Conselho único e uma Comissão ú
nica, firmado em Bruxelas em 8 de abril de 1965, os 
Estados-membros das ·Comunidades Européias conce
dam os mesmos privilégios e imunidades à Missão do 
Brasil junto às Comunidades Européias, a seu Chefe e a 
seus membros, assim como aos seus respectivos depen
dentes familiares. 

2. Os privilégios e imunidades a que se refere o Pará
grafo I• não serão concedidos às pessoas de nacionalida
de brasileira ou de residência permanente no Brasil. 

Artigo 4• 

Cada uma das partes contratantes notificará a outra 
do cumprimento das respectivas formalidades internas 
necessárias à aprovação do presente Acordo, o qual en
trará em vigor na data do recebimento da segunda notifi
cação. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devida
mente designados para tal fim, assinaram o presente 
Acordo. 

Firmado em Bruxelas em 4 de abril de 1984, em dois 
exemplares, igualmente autênticos, nos idiomas portu
guê~ e francês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil -
Luiz Augusto Pereira Souto Maior. 

Pela Comissão das Comunidades Européias - Wi
Jhelm Haferkamp. 

(À.< Comi.<.<Õr.< dr Relacõrs cXfNIOTr.< e dr Consfi
fllicào e Jusrica. J 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 16, DE 1984 

(n• 58/84, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convençio n• 87 reladva à LI
berdade Sindical e à Proteçio do Direito Sindical, 
adotado em São Francisco em 1948, por ocasião da 
31• Sessão da Conferência Internacional do Traba· 
lho, da Organizaçio Internacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • Fica aprovado o texto da Convenção n• 87 

relativa à liberdade Sindical e à Proteção do Direito 
Sindical, adotada em São Francisco em 1948, por oca
sião da 31• Sessão da Conferência Internacional do Tra
balho da Organização Internacional do Trabalho. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRE.SSO NACIONAL (Seção 11) 

MENSAGEM N• 256, DE 1949 

Senhores Membros do Congresso Nacional 
De ucordo com o preceito constitucional.-tenho a hon

ra de submeter~~ vossu aprovação, em cópias devidamen
te autenticadas e acompanhadas de uma Exposição de 
Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Exte
riores, o texto da Convenção relativa à liberdade Sindi
cal e i! Proteç1in de Direito Sindical, adotada em São 
Francisco, em I 948, por ocasião da 31 • Sessão da 
Conferência-Geral da Organização Internacional do 

Trabalho. 
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1949.- Eurico G. Ou

tra. 

Exposição de Motivos 
Em 31 de maio de 1949. 

A S. Ex• o Senhor General-de-Exército Eurico Gaspar 
Outra, Presidente da República. 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex• as anexas 

cópias da tradução oficial, em idioma português, do tex
to original e autêntico da Convenção (n• 87) relativa à 
liberdade Sindical e à Proteção do Direito Sindical, 
adotado em São Francisco, em I 948, por ocasião da 31 • 

Sessão da Conferência Geral da Organização Internacio
nal do Trabalho. 

2. A referida Convenção, que representa a primeira 
tentativa de transformar em obrigações jurídicas precisas 
uma das liberdades humanas fundamentais, proclama
das pela Carta das Nações Unidas e pela Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho, destina-se a as
segurar a liberdade sindical e a proteção do direito sindi
cal. 

3. As Partes Contratantes estabelecem, nessa Con
venção, o direito concedido aos trabalhadores e empre
gadores de instituir e reger organizações destinadas a de
fender os interesses dos mesmos; organizações que de
vendo respeitar a lei, não estarão sujeitas à dissolução, à 
suspensão por via administrativa. 

4. Penso, Sr. Presidente, que o novo Ato merece a 
aprovação do Poder Legislativo, parecendo-me. pois, 
conveniente que a esse seja o mesmo submetido, de acor
do com o ar!. 66, alínea I da Constituição Federal, se V. 
Ex• nisso concordar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex•, Sr. 
Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito 
- Ciro de Freitas Vale. 

CONVENÇÃO (N• 87) RELATIVA À 
liBERDADE SINDICAL E À PROTEÇÃO 

DO DIREITO SINDICAl 

A Conferência Geral da Organizaçã:> Internacional do 
Trabalho. 

Convocada em São Francisco pelo Conselho de Admi
nistração de Repartição Internacional do Trabalho e ali 
reunida a 17 de junho de 1948, em sua 31• Sessão. 

Após ter decidido adotar sob forma de uma Con
venção diversas propostas relativas à liberdade sindical e 
à proteção do direito sindical, assunto que constitui o sé
timo ponto da ordem do dia da Sessão. 

Considerando que o Preâmbulo da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho enuncia, entre 
os meios suscetíveis de melhorar a condição dos traba
lhadores e de assegurar a paz, "a afirmação do princípio 
da liberdade sindical": 

Considerando que a Declaração de Filadélfia procla
mou novamente que ''a liberdade de expressão e de asso
ciação é uma condição indispensável a um progresso 
ininterrupto"; 

Considerando que a Conferência Internacional do 
Trabalho em sua 30• Sessão adotou, por unanimidade, 
os princípios que devem constituir a base da regulamen
tação internacional: 

Considerando que a Assembléia Geral das Nações 
Unidas, em sua Segunda Sessão, endossou esses princí-
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pios e convidou a Organização Internacional do Traba
lho a prosseguir em todos os seus esforços no sentido de 
que seja possível adotar uma ou várias convenções inter
nacionais. 

Adotu, nos nove dias de julho de mil novecentos e qua
renta e oito. a Convenção seguinte. que será denominadu 
Convenção sobre a Liberdade Sindical e à Proteção do 
Direito Sindical, 1948. 

PARTE I 
Liberdade Sindical 

Artlso 1 

Cada Membro da Organização Internacional do Tra
balho, para o qual a presente Convenção está em vigor, 
se compromete n tornar efetívas as disposições seguintes. 

Artigo l 

Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de 
qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autori
zaç.üo prévia, organizações de sua escolha, bem como o 
direito de se filiar a essas organizações, sob a única con
dição de se conformar com os estatutos das mesmas. 

Artiso 3 

I. As organizações de trabalhadores e de empregado
res terão o direito de elaborar seus estatutos e regula
mentos :.~dministrativos. de eleger livremente seus repre
sentantes, de organizar a gestão e a atividade dos mes
mos e de formular seu progrania de ação. 

2. As autoridades públicas deverão abster-se de qual
quer intervenção que possa limitar esse direito ou entra
var o seu exercício legal. 

Artigo 4 

As organizações de trabalhadores e de empregadores 
não estarão sujeitas à dissolucão ou à suspensão por via 
admínistrativa. 

Artigo 5 

As organizações de trabalhadores e de empregadores 
terão o direito de constituir federações e confederações, 
bem como o de filiar-se às mesmas, e toda organização, 
federação ou confederação terá o direito de filiar-se às 
organizações internacionais de trabalhadores e de em
pregadores. 

Artigo 6 

As disposições dos arts. 2•, 3• e 4• acima se aplicarão 
às federações e às confederações das organizações de tra
balhadores e de empregadores. 

Artlso 7 

A aquisição de. personalidade jurídica por parte das 
organizações de trabalhadores e de empregadores, suas 
federações e confederações, não poderá estar sujeita a 
condições de natureza a restringir a aplicação das dispo
sições dos arts. 2•, 3• e 4• acima. 

Ardgo 8 

I. No exercício dos direitos que lhes são reconhecidos 
pela presente convenção, os trabalhadores, os emprega~ 
dores e suas respectivas organizações deverão da mesma 
forma que oulras pessoas ou coletividades organizadas. 
respeitar a lei. 

2. A legislação nacional não deverá prejudicar nen1 
ser aplicada de modo a prejudicar as garantias previstas 
pela preçente Convenção. 

Artiso 9 

1. A medida segundo a qual as garantias previstas 
pela pre<ente Convenção se aplicarão às forças armadas 
e à polícia será delcrminnda pela legislação nacional. 

·c , 
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2. De acordo com os princípios estabelecidos no § 8• 
do art. 19 da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho a ratificação desta Convenção, por parte de 
um Membro, não deverá afetar qualquer lei, sentença, 
costume ou acordo já e•istentes que concedam aos 
membros das forças armadas e da policia garantias pre
vistas pela presente Convenção. 

Ardgo 10 

Na presente Convenção, o termo Horganização" signi
fica qualquer organização de trabalhadores ou de empre
gadores que tenha por fim promover e defender os inte
resses dos trabalhadores ou dos empregadores. 

PARTE 11 
Prot~io do Direito Sindical 

Artigo 11 

Cada Membro da Organização Internacional do Tra
balho para o qual a presente Convenção estâ em vigor, se 
compromete a tomar todas as medidas necessârias e 
apropriadas a assegurar aos trabalhadores e aos empre
gadores o livre e•erclcio do direito sindical. 

PARTE III 
Medidas DIYenu 

Ardgo Ü 
I. No que se refere aos territórios mencionados no 

art. 35 da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho, tal como foi emendada pelo Instrumento de 
Emenda da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho, 1946, com e•clusão dos territórios citados 
nos §§ 4• e 5• do dito artigo assim emendado, todo 
Membro da Organização que ratificar a presente Con
venção deverá transmitir ao Diretor-Geral da Repar
tição Internacional do Trabalho, com a ratificação, ou 
no mais breve breve prazo possível após a ratificação, 
uma declaração que estabeleça: 

a) os territórios aos quais se compromete a aplicar as 
Jisposições da Convenção sem modificação; 

b) os territórios aos quais se compromete a aplicar as 
disposições da Convenção com modificações, e em que 
consistem tais modificações; 

c) os territórios aos quais a Convenção é inaplicável e, 
no caso, as razões pelas quais é ela inaplicável. 

2. Os compromissos mencionados nas allneast eb do 
parágrafo t• do presente artigo serão considerados par
tes integrantes da ratificação e produzirão idênticos efei
tos. 

3. Qualquer Membro poderá, por nova declaração, 
retirar, no todo ou em parte, as reservas contidas na sua 
declaração anterior em virtude das alfneas b, c e d do pa
rágrafo 1• do presente artigo. 

4. Qualquer Membro poderá nos períodos durante os 
quais a presente Convenção pode ser denunciada de 
acordo com as disposições do art. 16, transmitir ao 
Diretor-Geral uma nova declaração que modifique em 
qualquer outro sentido os termos de qualquer declaração 
anterior e estabeleça a situação relativamente a determi
nados territórios. 

Ardgo 13 
1. Quando as questões tratadas pela presente Con

venção forem da competência própria das autoridades 
de um território não metropolitano e Membro responsá
vel pelas relações internacionais desse território, de acor
do com o Governo do referido território, poderâ comu
nicar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho uma declaração de aceitação, em nome desse 
território, das obrigações da presente Convenção. 

2. Uma declaração de aceitação das obrigações da 
presente Convenção ser transmitida ao Diretor-Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho: 

a) por dois ou mais Membros da Organização, com 
relação a um território colocado sob sua autoridade con
junta: 
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b) por qualquer autoridade internacional responsável 
pela administração de um território em virtude das dis
posições da Carta das Nações Unidas ou de qualquer ou
tra disposição em vigor. com relação a esse território. 

3. As declarações transmitidas ao Diretor-Geral da 
Repartiçlio Internacional do Trabalho de acordo com as 
disposições dos parágrafos precedentes do presente arti
go, deverão indicar se disposições da Convenção serão 
aplicadas no território com ou sem modificação: quando 
a declaração indicar que as disposições da Convenção 
sob reserva de modificações, ela deverá especificar em 
que consistem tais modificações. 

4. O Membro ou os Membros ou a autoridade inter
nacional interessados poderão, pôr numa declaração 
posterior, renunciar inteira ou parcialmente ao direito de 
invocar uma modificação indicada numa declaração an
terior. 

5. O Membro ou os Membros ou a autoridade inter
nacional interessados poderão, nos perlodos durante os 
quais a presente Convenção pode ser denunciada de 
acordo com as disposições do Artigo 16, transmitir ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho 
uma nova declaração que modifique em qualquer outro 
sentido os termos de qualquer declaração anterior e esta
belecer a situação no que se refere à aplicação desta Con
venção. 

PARTE lV 
Dlsposlç6es nnals 

· Artigo 14 

As ratificações formais da presente Convenção serão 
transmitidas ao Diretor-Geral da Repartição Internacio
nal do Trabalho e por ele registradas. 

Artigo 15 

I. A presente Convenção obrigarâ somente os 
Membros da Organização Internacional do Trabalho cu
jas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor
Geral. 1 

2. Entrará em vigor doze meses após serem registra
das pelo Diretor-Geral, as ratificações por parte de dois 
Membros. 

3. Posteriormente esta Convenção entrará em vigor, 
para cada Membro, doze meses após a data de registro 
de sua ratificação. 

Ardgo 16 

I. Todo Membro que tenha ratificado a presente 
Convenção poderá denunciâ-la ao expirar o prazo de dez 

anos, contados da data inicial da vigência da Convenção, 
por meio de um ato comunicado ao Diretor-Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho e por ele registra
do. A denúncia, somente se tornarâ eretiva um ano após 
haver sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente 
Convenção e que no prazo de um ano após o termo do 
periodo de dez anos, mencionado no parâgraro prece
dente, não houver feito uso da faculdade de denúncia 
prevista pelo presente artigo, ficará ligado por um novo 

período de dez anos e, posteriormente, poderá denunciar 
a presente Convenção ao termo de cada período de dez 
anos, nas condições previstas no presente artigo. 

Artigo 17 

I. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho notificará a todos os Membros da Organização 
Internacional do Trabalho o registro de todas as ratifi
cações. declarações e denúncias que lhe forem transmiti
das pelos Membros da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organização o re
gistro da segunda ratificação que lhe tenha sido transmi
tida, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros 
da Organização para a data na qual a presente Con
venção entrarú em vigor. 
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Artigo 18 

O Diretor-Gerul da Repartição Internacional do Tra
balho trunsmitirú ao Secretário-Geral das Nações Uni
diis, paru fins de registro de acordo com o artigo 102 da 
Carta das Nações Unidas. informações completas a res. 
peito de todas as ratificações, declarações e atos de de
núncia que tenha registro de acordo com os artigos pre
cedentes. 

Artigo 19 

Ao termo de cada período de dez anos, contados da 
entruda em vigor da presente Convenção, o Conselho de 
Administração du Repartição Internacional do Trabalho 
deverá apresentar à Conferência Geral um relatório 
.<obre a aplicação da presente Convenção e decidirá da 
conveniência de ser inscrita na ordem do dia da Confe

rência a questão de sua revisão total ou parcial. 

Artigo 10 

I. Caso a Conferência adotar uma nova Convenção 
que implique revisiio total ou parcial da presente Con
venção e a menos que a nova Convenção não disponha 
de outro modo: 

a) a rutificação, por parte de um Membro, da nova 
Convenção revista acarretará de pleno direito, não obs
tante o artigo 16 acima, denúncia imediata da presente 
Convenção desde que a nova Convenção revista tenha 
entrado em vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova Con
venção revista, a presente Convenção cessará de estar 
:~berta à ratificação por parte dos Membros. 

2. A presente Convenção permanecerá, entretanto, 
em vigor na sua forma e teor para os Membros que a 
houverem ratificado e que não ratificarem a Convenção 
revista. 

Artigo 11 

As versões francesas e inglesas do texto da presente 
Convenção são igualmente autênticas. 

O texto que precede é o te• to autêntico da Convenção 
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organi
zação Internacional do Trabalho em sua trigésima pri
meira sessão realizada em São Francisco e declarada en
cerrada a lO de junho de 1948. 

Em fé do que apuseram suas assinaturas, a trinta e um 
de agosto de 1948. 

O Presidente da Conferência: Juatln Godart. 
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Tra

balho: Edward Phelan. 
A presente é a tradução oficial, em idioma português, 

do te•to original e autêntico da Convenção (n• 87) relati
va à liberdade sindical e à proteção do Direito Sindical, 
adotada por ocasião da 31 • Sessão da Conferência Geral 
da Organização Internacional do Trabalho, realizada em 
São Francisco {EUA), em 1948. 

Secretâria de Estado das Relações hteriores, Rio de 
Janeiro, DF, 25 de maio de 1949. - Abillo Alurenga, 
Chefe da Divisão de A tos, Congressos e Conferências In
ternacionais. 

ESCLARECIMENTOS PERTINENTES 

À MATÉRIA 

Parecer da Comissão de Relações 

Exteriores da Câmara dos Deputados 

1- Rlatórlo 

Em cumprimento ao dispostos no art. 66 inciso I, dtl 
Constituição federal, o Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, Eurico Gaspar Outra, enviou ao Con
gresso Nacional, em 31 de maio de 1949, o Te•to da 
Convenção relativa à Liberdade Sindical e à Proteçiio do 
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Direito Sindical, adotada em São Francisco. em 1948, 
por ocasit\0 da 31• Sessão da Conferência da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

Acompanha o citado documento exposição de moti
vos do então Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Ciro de Freitas Vale, a qual transcrevo, na 
íntegra: 

"Senhor Presidente: 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Exce

lência '" anexas cópias da tradução oficial, em idio
ma português, do texto original e autêntico da Con
venção (n' 87) relativa à Liberdade Sindical e à Pro
tcção do Direito Sindical, adotada cm São Francis
co, em 1948, por ocasião da 31• Sessão da Conferên
cia dera! da Organização Internacional do Traba
lho. 

A referida Convenção, que representa a primeira 
tentativa de transformar em obrigações jurídicas 
precisas uma das liberdades humanas fundamcntuis, 
proclamadas pela Carta das Nações Unidas e pela 
Constituição da Organização Internacional do Tra
balho, destina-se a assegurar a liberdade Sindical e a 
proteção do Direito Sindical. 

As partes Contratantes estabelecem, nessa Con
venção, o direito concedido aos trabalhadores c cm
pregadores de constituir e reger organizações desti
nadas a defender os interesses dos mesmos; organi
zações que devendo respeitar a lei, não estarão sujei
tas à dissolução ou à suspensão por via administra
tiva. 

Penso, Senhor Presidente, que o novo Ato merece a 
aprovação do Poder Legislativo, parecendo-me, pois, 
conveniente que a esses seja o mesmo submetido, de 
acordo com o art. 66, alínea I, da Constituição Federal, 
se V. Ex• nisso concordar. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos, de meu 
mais profundo respeito. - Clro de Freitas Vale." 

Daquela data até 1966 não temos notícias do que te
nha ocorrido com a Mensagem, cuja tramitação esteve 
imterrompida. Naquele ano por iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores foi a Mensagem reconstituída c 
despachada a este órgão técnico c à Comissão de Legis
lação Social. 

Em 9 de agosto de 1966 foi a matéria distribuída nesta 
Comissão, ao Deputado Ewaldo Pinto. A 24 do mesmo 
mês a Comissão resolveu solicitar audiência do Minis
tério do Trabalho e Previdência Social, ficando suspensa 
a apreciação da proposta. Renovado, várias vezes, o pe
dido de audência, veio, afinal, a informação do MTPS, 
em 1• de março do ano de 1968. 

A informação, constante de Parecer Final e de Decla
ração do Voto (vencido) da Comissão permanente de Di
reito Social e de Despacho do então Ministro Jarbas Pas
sarinho, foi encaminhada ao nobre Relator. 

Em 6 de agosto de 1970 é solicitado pelo ex-Presidente 
desta Comissão, Deputado Flávio Marcílio, a reconsti
tuição da Mensagem, que mais uma vez havia desapare-. 
cido, tendo sido posteriormente redistribuída ao Depu
tado Pires Sabóia. 

Diante da inércia do processo, os Deputados Fernan
do Coelho e A lccu Colares, por diversas vezes, 
dirigiram-se ao Plenário desta Casa reclamando do silên
cio c da omissão do Congresso para com a Mensagem. 

Redistribuída ao ilustre Deputado Hugo Napoleão, 
foi a proposição apreciada por esta Comissão em 23 de 
junho de 1980, tendo o nobre representante do Estado 
do Piauí concluído seu voto da seguinte maneira, verbis: 

"Resulta evidente o enfoquc acerca de relevantes 
questões de direito, envolvendo constitucionalida
de, legalidade e hierarquia da norma jurídica. Pro
ponho, pois, seja ouvida a douta Comissão de Cons
tituição e Justiça que, em termos técnicos, há de ofe
recer opinião seguramente mais especializada." 

UIAKIO UO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Consta ainda dos autos, Voto em Separado do ilustre 
Deputado Célio Borja, datado de junho de 1981, o qual 
transcrevo, textualmente: 

"O nobre Relator da matéria nesta Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o 
Senhor Hugo Napoleão, demonstrou cabalmente a 
existência de incompatibilidade entre as normas da 
Convenção n• 256/49 da Organização Internacional 
do Trabalho e a Constituição Brasileira em vigor, e 
- pode-se·ia acrescentar- com as cartas constitu
cionais que a precederam. 

De outra parte, ê certo que o Brasil adota o siste
ma jurídico .a que se referiu Mirkirequetzevitch no 
seu direito constitucional, isto ê, considera autôno
ma a ordem jurfdica nacional e distinta da interna
cional assumindo a prerrogativa de só considerar vi
gente e eficaz em seu território a norma de Direito 
das Gentes que for compatfvel com sua Consti
tuição e houver sido formalmente recebida pelo ór
gão legislativo nacional. 

Jungido, embora, a essa constatação da impossi
bilidade jurídica de anuir à Convenção cm exame. é 
forçoso reconhecer que ela aponta o caminho do fu
turo à legislação sindical brasileira. 

É possfvef discutir a conveniência de adotarmos a 
sindicalização dos funcionários públicos civis, mili
tares e policiais ou de autorizarmos a filiação de or
ganizações sindicais brasileiras congéneres interna
cionais. 

Mas, seguramente, já não é mais admissível recu
sar a liberdade social quando se sabe que dela de
penderâ, num processo de causação circular, a liber
dade política e a econômic11_. 

Conclusão 
Diante do exposto, requeiro seja ouvida a_Comis

são de Trabalho e Legislação Social que, se julgar 
conveniente, proporâ medidas legislativas neces
sárias à harmonização do direito sindical brasileiro 
às normas internacionais sob apreciação." 

Encontra-se anexado ao processo bilhete do Chefe de 
Serviço de Relações com o Congresso, datado de 20 de 
agosto de 1970, assinado por Joaquim de Almeida Sena, 
dizendo: 

"Com referência à Convenção relativa à liberda
de sindical adotada em São Francisco em 1948 por 
ocasião da 31• Sessão da Convenção Geral da OIT, 
a Divisão competente do Ministério das Relações 
Exteriores manifesta-se favorâvcl ao arquivamento 
do respectivo Projeto de Decreto Legislativo tendo 
em vista que a aprovação da Convenção importaria 
na obrigatoriedade de modificações inconvenientes 
na atual legislação interna brasileira." 

Novamente foi a matéria redistribuída ao eminente 
Deputado Marcelo Linharcs, em 14 de junho de 1983, 
sem, entretanto, ter o mesmo se manifestado sobre o as
sunto. 

Diante do acima exposto, resolvi avocar, nos termos 
do art. 49, § 3•, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, determinando à Assessoria desta Comissão 
que apresentasse Parecer conclusivo à Mensagem, o qual 
adoto como segue. 

II- Voto do Relator 

Incumbe a este colcgiado a apreciação da Mensagem 
n• 256, de 1949, em face do que dispõe o art. 28, § 13, do 
Regimento Interno desta Casa. 

Assim, os argumentos dos ilustres ex-Deputados 
Hugo Napoleão e Cí:lio Borja, de que deveriam as dou
tas Comissões de Constituição e Justica e Legislaçàó So
cial se pronunciarem sobre a matéria, carecem de emba
samcnto regimental. 
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Cumpre ressaltar ser esse o entendimento da Comis· 
são de Constituição e Justiça sobre o assunto, expressa 
na reunião plenária de 15 de junho de 1975, que, ao apre
ciar connito de competência suscitado pelo eminente De
putado João Alves, quando da apreciação por aquele 
parlamentar da Mensagem n• 256, de 1974, também refe
rente a Convenção da OIT, tendo o nobre relator da CCJ 
se pronunciado da seguinte maneira, verblo: 

" ... Conforme foi visto, cuida-se, exatamente, de 
matéria oriunda do Poder Executivo, que versa 
sobre convenção. Tendo em vista o disposto nos dis
positivos retrotranscritos, particularmente o que de
termina o§ 4• do Art. 71 do Regimento Interno, não 
temos dúvidas em afirmar que deve ser ouvida, ne
cessariamente, a douta Comissão de Relações Exte
riores para que se manifeste através de Projeto de 
Decreto Legislativo ou de outra forma conclusiva 
que entender acertada." 

Concluindo afirmou: 

"Em face das razões expostas, entendemos que a 
douta Comissão de Trabalho e Legislação Social 
não pode, isoladamente, manifestar-se sobre a pre
sente Mensagem que, a nosso ver, deve ser distribuí
da à Comissão de Relações Exteriores para a devida 
apreciação." 

Vencida esta preliminar, passemos à Convenção n• 87, 
objeto de nosso estudo. 

As principais disposições do instrumento diplomático 
são, cm síntese: 

"A rt. 2• Firma o direito de os trabalhadores e 
empregadores, sem distinção de qualquer espécie, 
constituírem, sem autorização prêvia, organizações 
de sua escolha, assim como de se liliarem a essas or
ganizações, sob a única condição de se conforma
rem com os estatutos das mesmas. 

Art. 3• Estabelece que tais organizações terão 
o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos 
administrativos, de eleger livremente seus represen
tantes, de organizar sua gestão e atividade de for
mular seu programa de ação. As autoridades públi
cas deverão abster-se de qualquer intervenção que 
possa limitar esse direito ou entravar seu exercício 
legal. 

Art. 4• As organizações não estarão sujeitas à 
dissolução ou à suspensão por via administrativa. 

Art. 5• Dispõe que as organizações de traba
lhadores e empregadores poderão constituir Fede
rações e Confederações. Acrescenta que tais organi
zações terão direito de filiar-se às organizações in
ternacionais de trabalhadores e empregadores. 

"Art. 8• Fica estatufda que as organizações no 
exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela 
presente Convenção, deverão respeitar a lei. No en
tanto, a legislação nacional não deverá prejudicar, 
nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias 
previstas na Convenção; 

Art. 9• Com relação às Forças Armadas e à 
Polícia, as garantias previstas na Convenção serão 
determinadas pela legislação nacional. 

Segundo pesquisa feita junto à Organização Interna
cional do Trabalho, a presente Convenção jâ foi ratifica
da por 94 países, neles incluindo: Argentina, Áustria, 
Bélgica, Bolívia, Canadá, Espanha, Filipinas, França, 
Hungria, Israel, ltâlia, Japão, México, Paraguai, Peru, 
Polônia, Suécia, União Soviética, Uruguai e praticamen
te todos os países socialistas, conforme se vê no quadro 
cm anexo. 

Do total de !50 membro5, 54 não haviam ratifiçado a 
presente Convenção e, dentre esses se menciona: Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Irã, Jordânia etc. 

O ínclito Professor Celso de Albuquerque Mello, in 
Ratificação de Tratados - Estudo de Direito Interna-
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cion<ll e tonstitucional - págs. 77780, aborda coin meS
tria o asSunto- A RatificaÇão riás CQnVeilções IntCrna-
cionuis do Trabalho - dizendo: _ _ 

"As ConvençõeS lnternacionãiS-ChTraba\ho são 
aquelas que surgem nas Conferências IntcrnacionãiS ___ _ 
do Trabalho. A Ratilic<fÇão -destas Convenções não 
se coaduna com alguns dos princípios que já estuda- -
mos: elas não são asSinadas e são necessariamente 
submetidas pelo Poder Exi!i::Utivo ao Poder Legisla
tivo para aprovaçã-o e, uma vez aprovadas por este 
Pode o Executivo, fica obrigado a ratificá-IaS. A Ra
tificaç1fo deixa. enfim, de ser um ato discricioiiáiiO 
do Poder ExecutivO." 

Quanto ao exame dos aspectos formais da proposição, 
tormH;e de importância reportar-me à Resolução do en
tão Ministro do Trabalho e Previdência Nacional, Dr. 
Jarbas Passarinho, que, em vista dos reiterados pedidos 
de audiência formulados por esta Comissão, submeteu __ o 
assunto à Comissão Permanente de Direito Social da
quele órgão. que, aprovando por cinco votos contra _qua
tro, concluiu que a Cons-tituição vigente impede a ratifi
cação da Con~ençàQn~ S7, sendo, entretanto, de opnião 
••que se entender inexistente o óbice constituCional, a 
questão da conveniência de ratific.iir a mesma Con
venção seria questão política a ser resolvida pelo Gover
no, tendo em vista as condições do momento a tua! brasi
leiro e as conseqUências inevitáveis da ratificação." 

O Relator (vencedor) sustentou sua argumentação -
segundo a qual a Convenção ni;i 87 é irlco"mpatível cOrri--a 
Constituição de 1967 - em doís_ princípios fixados na 
mesma Carta, cm seu Art. 159, hoje 166: o primeiro é o 
da contribuição sindical (imposto sindical), previsto no§ 
I~': o outro é do voto obrigatório naS eleiçõ_cs_ sindi
cais(§2~'}. 

Entendem o Relator que esses dois princípíos-fínlTfãm 
o princípio geral de líberdãde sindical, estatuído no caput 
do mesmo artigo, ou_seja: .. Ê livre a associação profissio
nal ou' sindical", e se .opõem, assim, ao -princípio da liber
dade sindical proclamado na Convenção n<:> 87: "Assim,
pela Convenção i11' 87 o sindicato tem o direito de orga
nizar seus estatutos dispondo que não é obrigatório o
voto nas eleições sindicais." 

Mas, no Brasil, por força do mandamento_constitucio
nal, é obrigatório _o votO miS eleições sindicais. 

ConseqUentemente, no Brasil, ex vi do imperativo 
constitucional, o sindicato não tem o direito de elaborar 
seu estatuto dispondo que não é obrigatóriõ O voto nas 
eleições sindicais. 

Raciocínio análago se constrói em relação à contri- -
buição sindical, afigUra-ndo-se, para o Relator, "impossí
vel a coexistência da contribuição obrigatória cõm o 
conceito de liberdade sindical orientador da Convenção 
n• 87". 

Fulminando sumariamente a Convenção por "incon
ciliável com os preceítos do art. 159 {166) da ConstiM 
tuição em vigor", o Relator arremata: 

"Se, pois se concluísse pela inexistência de impe
cilho constituCional à ratificação da Convenção n-9 
87, o que nos parece iinposSível, seria necessâiio" 
examinar cuidadosamente as conseqilências d3. -rati
ficação antes de um pronunciamento definitivo." 

Que conseqllências seriam essas? 
Esclarece-nos, em seu brilhante voto o eminente De

putado Hugo Napoleão, o qual transcrevo na parte de_ 
interesse do assunto: - - --

"Compete ao Congresso Nacional rC$olvcr defi
nitivamente so_bre os Tratados, Convenções e atas 
internacionais (Constituição Federal, art. 44, 1). 
Como disse, a presente ConVenção fo_i assinada em 
31 de agosto de 1948. O texto foi remetido ao Con
gresso em 31 de maio de 1949. A Me_!].~l!gem foi_ 
várias vezes distribuídas à Comissão de Relaçõ~ 

E:úerio"reS, assim como, sucessivamente, design?dos 
rehitores. O Processo_ foi reconstituído em diVersas 
oporturiidades, como faZ certo o in(orme _de fls. 
15/11 da Seção de Sinopse da Câmara dos Deputa
dos. 

Em face dessas circunstânciaS, indago: 
Por que terá assim agido o Legislador? Terá sido 

morq_so? Disciplicente? Negligente? Terá este relator 
agido da mesma forma .• ao ·examinar, por -longos 
m(õses os aspectos!'! implicaç_ões jurídicas que envol

_vem o Ato Juridico Internacional ora em estudo? 
Ou será que já dev~se ter opinaqo, quando sabe 
que, há maiS de 30 anos, o Congr~sso não o fez? Ou, 
pelo contrário, se há 30 anos não houve manifes
tação, por que agir repentina e abruptamente? Tais 
s~gestões devem ser examinadas. __ 

Posso, contudo, afirmar que o Legislador não 
agiu mal. Ele sabe o que faz. Participa de um poder 
que é também uma Casa Política por excelência. 
Não terá _ele julg_ado que n_ão chegou a hora da 
aprovação da matéria? Ê evidente que há a observar 
aspectos de constitucionalidade e de confron_to com 
a legislação interna. Será que, em face disso, o Le
gislador não terá desejado evitar a rejeição da ma
_têrüt, fatO que faria ruir ã consolidaçã_o do movi
mento sindical no País? Repito: devemMse bem e 
profundamente refletir sobre a matéria." 

Destarte, o judiciosO e bem fundamentado Votç_ ~m 
Separado {vencido) do Dr. Júlio César do Prado Leite, 
favorável à ratificação da _Conve_nção lnte~nacional 9ra 
em exame, mas vencido na Comissão Permanente de Di
reito Social do MTPS, formou meu convencimento em 
votar ravoravelmente à proposição, sem delongas. 

Assim, vejamos. 
Para uma melhor compreensão do assunto, submeto à 

cOnSideração dos meus nusires- Pares o brilhante parecer 
acima referido, o qual faço JUntar por cóPia, transcre
vendo, em apoio ao meu voto, o que segue: 

"Tenho a Convenção n~ 87, da Organização ln
- ternacional do Trabálho, relativa à liberdade sindi~ 
cal, como compatível com a Constituição do Brasil, 

--prOmulgada em 24-dejaneiro de 1967, e vigente a 
partir do dia 15 de março p.p. 

-Julgo,-- ademais, recomendável a sua aprovU:ção 
pelo Congre.~so Nacional." 

Acrescento às palavras acima, o teor da conclusão do 
referido voto, textualmente: 

"S. Ex~. o Senhor Ministro do Trabalho; em suM 
-cesslvoS prbnun"ciamentos-, tem-se rrlostfid-o preOcu
pa~o em rever a política sindical vigente. Sua in
tenção, manifestada aos jornais, é f3.ú:r retorilar o' 
sindicalismo brasileiro às condições de autenticidaM 
de. 

Pois então o bonl momento é este. Nada seria tão 
expressivo, para refletir o propósito enunciado, que 
o Governo brasile!ro ratificar a Convenção 87, ela 

--que não s_e mostra incompatível com os grandes li
neamentos do direito positivo brasileiro, mas que 
encerra, em verdade, um princípio, também inscrito 
na Constituição vigen-te e que, por fofçã.- dOS aCOnte
cimentos de que temos sido testemunhas, veio a fi
car entre nós obnubilado. 

A liberdade sindical, principio a que Clá ênfase-a 
Convenção 87 é apanágio-da civilizaÇãO coTá6nipo
rânea e, por tal prillcípio, procura-se preservar ·a li

_ herdade econômica e- profissional da maioria daS
gentes." -

Em face do exposto e do alto interesse social do instru
-mentO, voiariios pela coiweniêri.da da aprovação do tex
to da Convenção n"' 87, da Organização lntemacional do 
Trabalho, na forma do Projeto de Decreto legislativo 
em :anexo. 

Sala da Comissão, 20 de junho de 1984.- Pe~ro Cow 
Jin. Relator. 
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SINOPSE 
Traritíi:iição na Câmilra dos D~putados 

MENSAGEM N• 256 DE DE DE 
" t949 

{Poder Executivo) 

Submete cópias autenticadas do te-xto da Con~ 
venção relativa à Liberdade Sindical e à Proteçio do 
D~reito Sindical, adotada em Sio Francisco, em 
1948, por ocasião da 31' Sessão da COnferência Geral 
da Organizaçio Internacional do Trabalho, à apre
ciação do Congresso National. 

(Convenção 87) 

Andamento: Diplomacia e Leg. Social. 
É lido e vai a imprimir em 31-8-67. 
Despacho: às Comissões de Relações Exteriores: e de 

Legislação Soçinl. DCN (d_e 1-9-67, pág. SOIS, 3• cal.) 
Em 5-8-66, deferi.do_Of. n9 3.066--:-- CRExt, solicitan

do seja providenciãdo a reconstituição do processo relaM 
tivo a essa Mensagem (deferido pela Mesa). (DCN, 6-8-
66, pâg:A692, 2• e 3• cols.) 

Comíssãti de Relações Exteriores. 
Em 9-8-66, é distribuída ao A. Ewaldo Pinto. 
Comissão de Relações Exteriores. 
Em 24-8-66- é aprovado requerimento de relator, Sr. 

Ewaldo Pinto, de audiência do MTPS, (DCN, 20-9·66, 
pág. 6011, 4• caL) _ 

Em 15M9-66, é _deferido Of!cio n9 38/66 - da COmis
são de Relações ExteriÕres, de audiência do Minístêdõ 
do Trabalho sobre o projeto. (DCN, 16-9-66, pág. 5857, 
3• col.) 

Em 8MI0-66, Of. nl' 2.058 ao MTPS, solicitando pro
nunciamento. (DÇN, 8-10-66, pág. 6649, 2• col.} 

Em 5-6-67, deferido Of. n» 2.967, de 31-5-67, da Co
missão -de Relações_ Exteriores, reiterando pedido de au
diência ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
(DCN, 6-6-67, pág. 2917, 2• col.) 

Em 12-6-6_7io pelo Of. n9 1.550/67 é encaminhado ao 
]\,fTPS~ 45çN, 23-6-67, pág. 3681, 4• col.) 

Comjssão de Relações Exteriores: 
Em 14-9-67, aprovada reiteração ao pedido de audiêri

cia ao Ministério do TraQalho e Previdência SociaL 
(DCN, 26-9-67, pág. 5879, 3• col). 

Em 22~9-67 é deferido Qf. 48/67_! daComissãp de Re
lações Exteriores, _reiterando pedido de ~udiência do 
MTPS. (DCN, 23-9.67, pág. 5782, 22• col.) 

Em 28-9-67; pelo Of. 3.282, reitera os ofíCiOs- enviados 
aniúíormente ao Ministério do_ Trabalho e Previdência 
Social. (DCN, 17-10-67, pãg. 6674, I• col). 

Em 1•-3-68, Av. GM/BR SL n' 200/68, de 28-2-68, do 
MTPS, com informações. 

Em 23-4-68, pelo Of. n"' 1.884, transmite reiteração ter
mos oficio que encaminhou Mensagem ao MTPS. 

Em 6-8-70, é deferido Of. n9 CRE/31 /70, do Sr. Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores, solicitando a 
reconstituição desta Mensagem. (DCN, 7-8-70, pág. 
3677, I• col.) 

Comissão de Relações Exteriores. 
Em 12-8-70, é redistribuído ao Sr. Pires Sabói<C 

(DCN, 2-9-70, pág. 4351, 2• col.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• ,DE 1984 

Aprova O texto da Convenção relatin à Liberdade
Sindical, é à Proteçio do Direito Sindical, adotada 
em São Francisco em 1948, p~r ocasião da 31• Sessão 
da Convenção Geral da Organização Internacional do 
Trabalho. 

O Congressõ Nacional decreta: 
Art. I"' Fica aprovado o texto da Convenção relati

va à liberdade Síildical e à Proteção do Direito Sindical, 
adotada em_ São Franciscq, em 1948, por ocasião da 31• 

. Sess.ão da Convenção Geral da Organização Internacio-
nal do Trabalho. 
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Art. 2"' O prcsente:_Oeç_r_eiõ Legislativo entrará em 
vigor à d<~ta de sua publicação, 

Sr~la da Comissão, 20 de junho de 1984. - Irapuan 
Costa Júnior, no exercício a a Presidência- Pedro Colin, 
Relator. 
5~5~78- Plenário- Reclamação do Dep. Fernando 

Coelho, respondida, cm parte, pelo$[. Presidente._ O Sr. 
Presidente esclarece que se dirigirá à ComiSSãO_ de Re
lações Exteriores, onde se encontra a matéria e responde
rã _oportunamente, (DCN 6-5-78, pág. 3028, cal. I.) 

22-3-79- Plenário- FaJa o Dcp. Fernando Coelho, 
para uma reclamação. (DCN 23-3-79, pág. 1030, c:ol. 2.) 
31~5-79- Comissão de Relações Exteriores- Distri

buição ao Relator, Dep. Hugo Napoleão. 
29-5-19 - Plcnârio --Fala o Dep. Alceu Côllares, 

para uma reclamaçào,_(DCN 30 de maio de 1979, pág. 
1813, col. 1.) 

30-11~79 - Plenário - Fala o Dep. Fernando Coe
lho, para uma reclamaçãoc (DCN (9-12-79, pág. 14266, 
col. 2.) 

6-3-80-- Plenário - Fala o Dep. Fernando COelho, 
para uma reclamação. (DCN' 7 de março de 1980, pág. 
272, col. 2.) 

13-3-80 -_Plenário - Requerimento de reconsti
tuição referente à esta Mensagem - Requerimento do 
Dep. Alceu Collares. (DCN 14-3-80, pág. 629, cal. L) 

25-6-80 - Co:missão de Relações ExteriOreS~ -Pare
cer do Relator, Dep. Hugo Napoleão, solicitando au
diência prévia da Comissão di Constituição_ e Justiça. 
Aprovado requerimento do Dep. Célia Sarja, solicitan
do vista. (DCN 11-9-81. pág. 9475, col. 2.) 

16-10-80- Plenário- Fala o Dep. Fernando Coe
lho, para uma reclamação. (DCN 17-10-80, pág. 12556, 
caL 2.) 

31-10-80- Plenário- Filia o Dep. Fernando Coe
lho, para uma reclamação. (DCN 19-Jl-80, pág. 13434, 
col. L) 

18-3-81- Plenário- Fala o Dep. Fernando Coelho, 
para uma reclamação. (DCN 19-3-81, pág. 804, c6C2.) 

26-3-81 - Plenário - Resposta, do Senhor Presiden
te, à reclamação do Dep. Fernando Coelho. (DCN 27-3-
81, pâg. 1232. col. L) 

14-5-81 -Plenário - Fala o Dep. Alceu Collares, 
para uma r-eclamação, respondida pelo Sr. Presidente, 
(D<:;N 15-5-81, pãg. 3691, col. L) 

26-6-81- Plenário- Fala o Oep. Fernando Coelho, 
para uma reclamaçt'i.o, respondida pelo Sr. Presidente. 
(DCN 27-6-81, pág.~ 6519. col. L) 

14-6-83- Con1issão de Relações Exteriores- Redis
tribuído <lO Relator, Oep. Marcelo Linharcs. (D~ 25-6-
83, pág. 5925, col. 2.) 

GM/BR. SL-200/68 

Em 29 de fevere_ir_o de 1968. 
A Sua Excelência 
Deputado Raimundo Padilha 
MO Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente.: 
Em resposta ao Ofício ns> 3.282, de 28 de setembro de 

1967, tenho a honra de encaniinhar a V. Ex'Pã.r6cer, por 
mim aprovado, de autoria da Comissão Permanente de 
Direito Social, sobre a Convenção ns- 87~ da- OIT, refe
rente à liberdade siildical. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex' meus protestos de 
estima e consideração. - Jarbas G~ Passarinho. . . . 
MTPS - 305.470(67 

Aprovo a Resolução n9 39/67, da CPDS., sobre a 
Convenção n~ 87, da OIT, referente à liberdade sindical. 

Ao Setor de Assuntos Legislativos p<~ru encaminhar o 
pãreccr U Comissão de Relações Exteriores da Câmara 
dos Deputados. 

Brotsíiia, · ·.de de 1968. _:-JUbas G. 
Passarinho. 
MTPS - 305.470(66 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE DIREITO SOCIAL 

Convenção n9 87, da OIT, concernente it liberdade 
sindical e a proteção do direito sindical. 

Parecer 

A Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos 
Deputados, solicitou o pronunciame-nto do Sr. Ministfo 
do Trabalho sobre a Mensagem nt> 256, de 1949, do Po
der Executivo, a qual subriiete à apreciação do Congres
sO Nicional o texto -dã- Convenção relativa à.liberdade 
sindical e à proteção do direito sindical, adotada eni São 
Francisco, em 1948, por ocasião da 31~ Sessão da Confe
rênCia Geral da Organização Internacional do Trabalho. 

2. Por iniciativa da Coniiss.âo, foram traZidos ao pro
cesso õ texto da mencionada Convenção bem como are
ferida Mensagem e do pronunciamento do_ então Minis
tro das Relações Exteriores, com base no qual foi elabo
rada a Mensagem. 

3. Dos mencionados documentos vê-se_que a referida 
COnvenção mereceu encómios do Mínistro das Relações 
Exteriores,- que preconizou sua aprovação escrevendo 
textualmente: 

''Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex' ane
xas cópias da -tradução oficial: em idioma ,-portu
guês, do texto original e autêntico, da Convenção nt> 
87, relativa à liberdade sindical, adotada em São 
Francisco, em !949, por ocasi5o da 31' Sessão da 
Conferência Geral da Organização lnt~rnacional do 
Trabalho. 

2. A referida C0itvei1Çãõ-qUe representa a' pri
meira tentativa de transformar em obrigações jurí
dicas precisas uma das liberdades humanas funda
mentais, proclamadas pela Carta das Nações Uni
das e pela Constituição da Orgarilzação Internado
na! do Trabalho, destina-se a assegurar a liberdade 

-sindiCal e a proteção do direito sindical. 
3-. As partes contratantes_estabelecem, na mesma 

o direito co!)cedido aos trabalhadores e emprega_do
res de constituir e reger organizações destinadas a 
dcfend_er_ os interesses dos mesmos; organizações 
que, devendo respeitar a lei, não estarão_ sujeitos à 
disSolução ou a suspensão por via administrativa. 

4. Penso, Sr. Presiden_~e. que o n_oyo at<? merece a 
apfoVação do Poder Legis18.tivo, parecendo~me, 
pois, conveniente que a esse seja o mesmo submeti
do, de acordo com o art. 66, alínea I, da Consti
tuição Federal, se V. Ex' nisso concordar. 

Aproveíto-a opcirtllriidade para renovar a V. Ex'. 
Senhor Presidente, os protestos de meu mais pro
fundo respeito - ass. Oro Freitas Valle." 

4. Com __ apoio nesse parecer, o então Presidente da 
República firmou a Mensagem que é· do s~guinte teor: 

"Senhores membros do Congresso Nacional: 
De acordo com o preceito constituciOnal, tenho a 

honra de submeter a Vossa aprovação, em cópias 
devidamente autenticadas, e acompanhadas de uma 
exposição de motivos do Sr. MiniStro de Estado das 
RelaÇões Exteriores, o texto da Convenção relativa 
à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 
adotada em São Francisco, em 1948, por ocasião da 
31• Sessão da Conferência Ge-ral da.ôrianizaÇão In
ternacional do Trabalho." 

5. t o relatório. 
6. O confronto das nOririas da Convenção n9 87 com 

as do direito positivo na:Cional deixa Patente acentuada 
dissonância. 

Setembro de 1984 

7, Nem há ncccs:>idude de anotar uqui as divergências 
entre os dois textos, divcrgénci<ts ainda recentemente 
postas em evidéncia por Evaristo de Moraes Filho na 
justifi..:aç~o dOutrinária de seu Antcprojcto de Código do 
Trabalho. 

__ 8. Resta, assim, apurar se a mencionada Convenção 
pode ser ratificada pelo Brasil. e se deve sê-lo assinalan
do as conseqüências que decorreriam da ratificação. 

9. O conceito de liberdade sindiCa! dá margem adis
cursos e controvérsias que entretanto seriam impcrtii-ten
tes no momento: basta lembrar que a concepção de liber
dade sindical informadora do direito nacional não coin
cide com a consagrada na Convenção ns- 87. 

10. A Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967, 
como a de 1946, garante a liberdade de associação síndi
CUI. remetendo para a legislação ordinária a disciplina da 
matéria-, corno se vê do art. !59. 

11. Mas a Constituição vigente apreSCntri-doís dispo
sitivos que não constavam da anterior, e que constituem 
os dois parágrafos do Urt. 159, os quais estão assim redi
gidos: 

"§ 1 t> Entre as funções delegadas a que se refere 
-este artigo, compreende-se a de arrecadar, na forma 
da lei, contribuições para o custeio da atividade_dos 
árgàos sindicais e profissionaiS para a execoção de 
programas de interesse das categorias por eles repre
sentadas. 

§ 2t> 1:: obrigatório o voto nas eleições síndi
cais." 

12. Esses preceitos impedem, a nosso ver, que se rati
fique a Convenção nt> 87. 

!3. Em verdade, a referida Convenção garante aos 
sindiCatos o direitO de livremente elaborar seus estatutos, 
devendo a autoridade pública abster-se de qualquer in
tervenção que prejudique esse direito. 

14. Assim, pela Convenção n9 ·g7 o sindicato tem o di
reito de organiza~ Seus estatutos dispondo que não é 
obrigatório o voto nas eleições sindicais. 

f5. Mas nO. Brasil, por forç<i. do mandamento consti
tucional, ê obrig<itóriO o voto nas eleições sindicais. 

16. Conseqüentemente, no Brasil, ex vi do imperativo 
consthlléional, o S:indiCãt6 não tein o direito de elabOr.ar 
seu estatuto dispondo que não é obrigatório o voto nas 
eleições sindicais. 

17. Ressalta à evidência que o sistema da Convenção 
n'1 87 não se coaduna com o regime constitucional brasi
leiro, o que Significa ii:ieCjUivocamente que nao pode ser 
ratificada pelo Brasil a Convenção n9 87. 

18. O que ficou dito seria, como é, suficiente para de
saconselhar a ;atificação daquele diploma internacional, 

19._ H.á, porém, mais ainda. 
20. DiscutíVel e discutida era a constitucionalidade do 

imposto 
7

si'ndicâl, hoje denominado contribuição sindi~ 
cal. 

21. A vigente ConstituiçãO elirriinou qualqUer dúvida 
ao dispor que entre as funções deleg3das às entidades 
sindicais está a de arrecadar, na forma da lei, a contri
buição sindical. 

22.- Não mais cabe, a nosso ver, discutir a constitucio
n"alidã.de aa ·contribuiçilo -sindical que mereceu_ do Consti
tuinte a expressa referênci3 acima lembrada. 

23. M~s é preciso reconhecer que tal contribuição ê 
incompatível com a liberdade sindical, considerada de 
acordo com a concepção do já referido- in-Strumento in
ternacionaL 

24. Garantir ao indivíduo o direito de participar da 
vida sindical ou não participar dela: mas ainda, quando 
ele nào queira participar da vida sindical, obrigá-lo a 
contribuir p<~T"a ela n~o corresponde ao conceito de liber
dade sindical posto na Convenção n9 87. 

25. A· cOntribuição sindical- absurdo moral e jurídi
co- na incisiva crítica do Professor EvariSto de MOraes 
Filho (justificação doutrinária ao antePi-cifeto do Códi.fio 
do Trubillho) é inconciliável com a liberdade sindical dis
ciplinada na Convenção nt> 87, bastando recordar que a 
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incompatibilidade da contribuição obrigatória com uo li
berdade sindical jã foi posta em evidência pelo juiz Délio 
Maranhão ao _assinalar que coexistindo aquelas, contri
buição ·e liberdade: 

"Talliberdad._e é ilusória porque, sejii ou não só
cio do síridicato, todo aquele que pertencer à cate
goria representada fica sujeito aO imposto sindical. 
(Direito do Trabalho, pâg. 26_0.) 

26. E possível conciliar a cõntiibuição sindici:!J com o 
' conceito brasileirQ de liberdjlde sindical; e a demons

tração dessa possibilidade está no art. !59 da Consti
tuiÇão Federal. 

27. Afigura-se-nos, porém, imj:,-osSível a coexistência 
da contribuição- Ob-ngafória com õ- conteltõ de liberdade 
sindical orientador da Convenção nl'- 87. 

28. Aí está, pois, um segundo motivo impediente da_ 
ratificação--pelo Brasil da Convenção n• 87. 

29: Concluímos, assim, que o art. 159 da Consti
tuição Federal não permite seja ratifiCada a ConvenÇãO 
n11 87. 

30. Quando não houvesse a intransp_onivel barreira -
de ordem constituciOiial à ratificação de que se cogita, 
seria necessãrio examinar a questão de saber se convém 
ratificãr tal Convenção ou não o convêm. 

31. Admitindo, tão-somente para argumentar qlie 
não existisse o mencionado obstãculo constitucion~l. e 
entrando no exame do problema da conveniência, cUm
pre observar, desde logo, que a ratificação da ConVerição 
n• 87 impo~:taria em radical alteração do direito poSitivo 
nacional. 

32. Em verdade, ratificada a Convenção nv 87 ter-se
ia como conseqüência: 

I -os sindicatos teriam o direito de livremente elabo
rar seus estatutos, eleger seuá representantes, organizar 
seus programas de ação e suas atividades_, devendo a au
toridade pública abster-se de qualquer intervenção que 
prejudique esse direito; 

II - os sindicatos_ não estariam sujeitoS a -dissolução 
nem a suspensão por" via administratiVa; 

IIl - as organizações sindicais põderiam livremente 
filiar-se a organizações internaCionais; 
IV- os funcionãrios públicos poderiam formar sindi

catos, ficando na dependência da legislação nacional ess_e 
direitO_ apenas no concernente às Forças Armadas e a 
Polícia; 

V - não poderia manter a contribuição sindical. 
33. Rem se percebe_ assim o significado da ratifiCação 

do citado instrumento. __ _ 
34. A questão de saber se deve ser ratific-ada a Con

venção n<:> 87, ou não o deve ser, é-questãO que- admiti
da a inexistência do óbice cõ_nstitU.Ciollãl7 rião Convêm 
seja resolvido sem ouvir a voz do tempo - vinda pela 
ConvenÇão - e também a voz da terra - siída não s6 
da Constítuíção Federal e da legislação-ordinária, como 
ainda perscrutada no atual momento da v!da nacional. 

35. Muita gente talvez exista - empregado~ e em~ 
pregadores- que se pronunciarã pela ratificação daque
la Convenção, mas muda rã de voto quando se convencer 
de que não serã possível ratificã-la e manter o velho im.:-
posto sindical. _ __ _ _ -· _ 

36. Jã notamos ser possível conciliar a contribuição 
sindical obrigatória com a Hberdad_e siodical, tal como _ 
concebida no Brasil, embora doutrinariamente discutível 
e discutida essa coexistência; mas tambêmjã assinalamos 
a impossibilidade de adotar o conceito de liberdade sin
dical posto na CoOVenção n'i' 87 e manter a contribuição 
sindical. 

37,. Cuidamos te_r exposto os elementos necessários 
para bem apreciar a questãO de saber se convêm ratificar 
a Convençà:o nv 87, ou não o convém, questão que -
não fora o impedimento constitucíonal -seria de natu
reza política. 

38. Ratificada a Convenção n~" 87 -_o que-Só pode~ 
ria ocorrer se fosse julgado inexistente o apontado obstá-: 
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cul9 corystitlicicinal- seria fOrçoso admitir profuilda al
teração do direito positivo. 

39. De fato, ratifiCada a Convenção n'i' 87, o Gover
no teria de juntar perio~i~am_ente informações à OIT re
lativas ao cumprimentÕ dac\uf:la Convenção. 

40. Verificada pelos peritos daquela Organização al
guma desarmonia entre a disciplina da Convenção nv 87 
e o sistema do direito brasileiro, õ Govefrio seria notifi
cado para corrigir a dissonância. 

41. O desrespeito da Convenção ratificada daria 
mãrgein a queixas e denúncias, a originar processos cujo 
desfecho poderia ser confiado à Corte Internacional de 

--Justiça. 
42. Se, pois, se concluísse pela inexistência de em

pecílio constitucional à ratific3.ção-da Convenção n"' 87, 
o que nos parece impossível, seria necessãrio eXaminar 
cuidadosamente a-S conseqtiênciás· da ratificação antes de 
UI? pronunciamento definitivo. - -

43. Em conclusão: cuidamos que a ConstitUiÇão Fe
deral vigente impede a ratificação da ConvenÇãO n<:> 87. 

44. Se, porém, se entender_inexistente Q óbice conSti-
tucional, i qUestão da converliêriCia de ratificar dita 
ConVe-nção deve -ser examinada _sem perder de vista as 
cOndições do a-tua\ momento _bras,!leiro ~ as apontadas 
conseqüênciaS jurídicaS da ratifiCàÇão; essa ê questão 
eminentemente política, cuja palavra final cã.be ao Go
vemô, só nos cumprindo fornf:cer os elementOs que-faci
litem a solução politica. 

45. COrll o Voto de· que-o vigerite texto ConStitUCional 
não permite a ratifkãção da Convenção n"' 87, e de que, 
quando não houverá esse impedimênto cõõStitucional, a 
questão da conveniência de ratificar dita Convenção se
ria questãO poHtica a -ser resolvida pelo GovernO, Consi
derando as condições do momeôto- atllal brasileiro, e as 
conseqüências inevitáveis- da ratificação, parCce-tioS Cfue 
deve ser o processo submetido à Consider.ação do Sr. Mi
nistro. 

Rio de Jan._eiro, 14 de março de 1967.- Alfredo E. da 
Rocha Leão, Relator. 

' 

COMISSÃO PéRMANéNTé 
Dé DIREITO SOCIAL 

D~tlaração de Voto 

Tenho a Convenção nv 87, da Organização Internacio
nal do Trabalho relativa a liberdade sindical, como com
patível com a Constítuição do Brasil, promulgada em 24 
de janeiro-de 1967, e vigente a paitir de IS d~ março p.p. 

2. Julgo, ademais, recom~ndãvei a sua aprovação 
pelo Congresso NaciOnal. 

Principio da Liberdade Sindical 
na Constituição 

3. Consagra o art. !59 da lei Magna a liberdade sin~ 
dical e o faz nos seguintes termos: 

.. Art. 159. t livre a associação profissional ou 
sindicato a sua constituição, a rePresentação legal 
nas convenções coletivas d_e trabalho e o exer.cú::io 
de funÇões delegadas do Pode_r ~úb\ico serão regula
das em lei. 

§ 1.., Entre as -funçõeS-delegadas a que Se rCfire 
-este artigo, compreendendo-se a de arrecadar, n_a 

forma da lei, contribuições para o CuSteío_da ativi
dade dos órgãos sindicais e pr-ofisSionais e pai"a exe-
cução de programas de interesse das categorias por 
eles representadas. 

§ 21' É obrigatório o voto nas eleições SíOdi_-. 
- - cais." 

4. Enciiiia, pois, o ar(igõ--a enunciação do principio 
bá_sico: é livre, no país, a assocla~ilo sindical. 
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Conceito da Liberdade Sindical 

5. Qu~sc pode entender como liberdade sindical? 
6. Amplíssima discussão doutrinária tem C011,1porta

do o tema. E o qUe nele vai de mais controverso- é, exata-
mente, o delinear de sua extensã_o e limites. ---

7. Encerra, porém, o p-i"indpio, abrangedor à s_ua 
vez, do direito de sindicalização, coro lã rio de o_utra ga
rantia fundamental t~mbém precatada na nova Carta, a 
liberdade de associação (art. 150, § 28), além de aspectos 
secundárioS un1a-pri!Ocupação nucfear, concreta, objetí
vu, definida e que o legislador visou primordialmente 
atingi"r: maOter· o sindicato independente da influência do 
Estado e imune às injunções criadas pelos eventuais titula
res do Poder Público: 

"Si l'on examine les rapports dee syndicats et de 
I'État, le príncipe de liberté syndicale se traduit par_ 
l'independence du syndicallsme." 

8~ . AS:. Palavras de- Paul Durand (uLegisladon lndus
trielle'_', p_ágs. 189) colimam o esforço que muitos trata
distas despinderam na t~"rera de precisar ô sífinificado 
dos termos de liberdade sindical, e, preciosamente, reco
lhf!m, em outra exPressão também sintética e precisa, a 
alma daquele princfpio fundamental da modero~ socie
dade. 

Liberdade sindical, vale dizer, independência do sindica-
lismo. - - - - · - -- ~ 

~istórico da Convenção 87 

Ã me-dida que se cristalizava consciência univ_ersa\ d_o __ 
relevante pl.lpel do sindicaUs_mo na preservação das liber~ 
d::tdes humanas e na melhoria do nível de vida dos traba
lhadores, tornava~se necessário a adoção de um texto, de 
caráter internacional, que contivesse_ a enunciação_ de 
postulado_s_ defínidores do principio e cuja adoção pudes
-se -ser aferida a mensurada c9nstituindo outrossim gª"
nmtia suficiente para o livre funcionamento das_entidã-

- des de clt~sse.- --
10. A Organização Internacional do Trabalho desde 

_ seus primórdios pr_eocupou~se co~ a questão. 
1l. Empreendeu -ampla pesquisa sobre a liberdade 

sindical em todos os pulses-membros e fez reunir, em cin
co volumes publícados no triêniO 1927/1930, o resultado_ 
de suas observações. 
tf EntrCnlenfes, em 1926, o ConSelho de Adminis

tração d-a -óit decidiu inscreve{-a queStão da liberdade 
Síndical na Ordem do Dia da Conferência que se deveria 
reunir-em 1927. 

J 3. Redundou em fracasso tal iniciativa pelas pro
fundas divergências suscita_das no seio çta Assembléia 
sobre o próprio- principio da liberdade sindical. 

14. HistoriandO o sucedido, publicação da OIT (Li
berdade Sindical. Manual _de Educação Trabalhista -
1959) e dando conta das difilc~dades inciais, reporta _Que 
uma das emendas em torno_d_a _qual mais se discutiu pro
punha que se deixasse expresso no texto da Convenção o __ 
direito de não-associação-- colocando assim, em ígual~ 
dade de condições, o direito positivo de associação com 
o direito puramente negativo de não-associação. 

IS. Em tais meandros perdeu-se a discussão, prejudi
cada, também, pela falta de objetividade na cQlQcação 
do princípio em razão de que a constituição dos sindica
tos devem Se submeter à "'observação das formalidad~.
legais". 

16. O grupo dos empregadores e dos trabalhadores, 
mntas as dissenções prOvocadas pelos pontos referidos, 
opuseram-se então. a que a questão fosse inscrita na 
ConferênCia de 1928. quando se deveria tomar uma deci
são, em-segunda instância. 

17. Com o advento das nuvens totalitárias que cobri
ram a Europa, pelos anos 30 a·té o final da Segunda 
Gucrru MundiUl, ú quc!:itão da liberdade sindical veio a 
Sei afastllda do temf1rio, das COnferências, em razaÇão 
da 1ncoffir)attbilidade m-anifesta dos regimes de força 
com o :->índicalismo livre. . 
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IS. A Dedaraçiio de Filadélfia, fruto da conferência 
que se reuniu naquela cidade americana em 1944, quan
do jC1 se prenunciava a vitória da democracia, redefiniu 
os fins c os objctivos da Organização Internacional d_o 
Trabalho C, entre tais fins e ÚOjctivos, mencionou "a~li
berdudc de cxpres..:;ão e_ de ussociação, essencial para o 
progresso constante". 

19. Dois anos ap-ós, como decorrência do acordo que 
se celcbrl)U entre as Nações Uriídas e a Organização In
ternacional do Trabalho cm virtude do qual faculta-se a 
qualquer dus duas entidades propor à outra pontos pura 
discussão na Ordem do Dia de suas assembléias, conse
lhos c comissões_, a questão da liberdade sinâical veio a 
ser examinada pela Conferência de 1947, por pedido for
mulado pelo Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas. 

20. A ConferêriCfa de 1947 adotou, então, um informe 
objetivo com a definição dos princípios que deveriam in-
tegrar o futuro Projeto de Çon.venção. _ _ _ 

21. O informe veio <t ser submetido ao Cons_elho Eco
nômico e Social (ONU) que decidiu reconhecer os 
princíPiOs ilele contidos, solicitando à OIT que conti
nuasse a desenvolver esforços a fim de poder-ãdotar rapi
damente um ou vários convênios internacion-ais sobre o 
assunto. 

22. Submetido pelo Conselho Econômico e Social o 
assunto à Assembléia Geral das Nações Unidas, esta 
adotou resolução em que sobre aprovar os principias 
enunciados no Informe da OIT, considerou que "o direi
to inalienável da. liberdade sindical de associação é essen
cial para a melhoria das condições de vida do trabalhador e 
para seu bem-estar econômico •. " 

Julgamos conveniente recapitular o históric(:f-da Con
venção n'9 87, à qual se incorporaram os princípios relati
vos à liberdade sindical e a proteção do direito de sindi
calização, para que seja posta em relevo a importância que 
todas as organizações internacionais têm conferido à ga
rantia da liberdade sindical, cujo princípio, aliás, foi ins
crito no art. 24 3 § 41', da D~claraçào Universal dos Direi
tos do Homem. 

Convenção nl' 87 

23. A Convenção nl' 87, documento .básico do Direito 
Internacional do Trabalho ratificado por 71 paiSes, deri
va diretamente d_o_ próprio preâmbulo da ConstituiÇão 
da Organização Internacional do __ Trabalho quando con
sidera entre os meios suscetíveis de assegurar a melhoria 
da condição dos trabalhadores e alcançar a paz, .. a afir· 
mação do princípio- da liberdade sindical". 

24. Aprovada pela Conferência de São Francisco (31• 
Conferência lntcfnãciooal do_Trabalho), em votação oo· 
minai por 127 votos contra e II abstenções, a Convenção 
n"' 87 procura assegurar a todos os trabalhadores e em
pregadores o direito de con:$_tituírem o_i"ganizações de sua 
escolha, assim como a elas se filiarem, sem autoríiit.Ção 
prévia, à condição, tão-someilte, de conformarerri::se 
com o disposto nos seus estatutos. 

25. CO"nfcrC, ~ãind_a, a ConVenÇão n~' 87, às organi· 
zações de trabalhad_ores e de empregadores o direitO de 
elaborar seus estat1,1tos c regulamentos e atos administra· 
tivos e de eleger livreme_nte seus representantes, ~rgani
zar sua gestão e sua atividade e de fOrmular seu progfa
ma de ação. 

26. As autoridades deverão se abster de_ toda_ in,erfe
rêncía -no sentido de limitar este direito oU de entravar 
seu exercício legal. 

Compatibilidade dos principias da 
Convenção n'~ 87 com a Constituição 

BrasUeira 

27. Argai-se incOmpatibilidade entre as duas regras 
maiores acima transcritas (ãrC 29 e 31' da convenção _87) 
cOm o disposto no art. 159 da Constituição Fecera!. Não 
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prevalece no entanto tal entendimento, eis nosso ponto 
de vista. 

a) liberdade dentro da legalidade 
_ 28. _A ex.l~nsào_dos propósitos da Convef!ÇiJo -no:>87 en
contra dique em seu próprio contexto, na expressão con
tida no art. 8~' 

29. Ei-la 

"No exercício dos direitos que lhe são reconheci
dos pela presente Convenção, os trabalhadores, os 
empregadores e suas respectivas organizações são 
obrigados, l1 semelhança das outras pessoas ou cole
tividadc organizadas a respeitar a lei •. " 

3-Q. Em conseqUência e,diante da express~o imperati
va du Convenção 87 frente à_ qual não serã lícito contra
argumentar, a liberdade sindical exercita~se dentro da or

-dem legal instituída. 
31. Não pode o s'indicato, como aliãs, qualquer outra 

Coletividãde org~izada, sobrepor-se ao ordenamento 
jurídico do país. 

-3-2. A segurança nacional, rcnetid:i n_ã prevalência dos 
princípioS jurídico-políticOs que bordam a estrutura da 
nação, hegemonicamente se imporá quando contra ela 
tentar dispor qualquer associação. 

3.1: Exa_ure-s_e, ;1ssim, o prí!lcípio da liberda_,de sindical 
no momento em que, por sua iUvocação, atenta~se à or~ 
dcm prevulente. 

34. A Convenção n~' 87 não abriga c faz menção ex
pressa desse seu cuidado protcçào ao sindicato, quando 
ele investir contra a lcgt~lidade. 

35. Ao contrário, determino. a obrigação de que res~ 
peite o ord!!_namento jur!dico do país onde opere. 

b) constituição do sidicato na forma da lei 
36. Tal compreensão é fundamental à apreciação da 

Convenção n9 8_7 nt~queles países, como o Brasil, em que 
a lei disciplina a forma de c_onstituição do sindicato. 

31. Notava, com a peculiar agudeza de percepção, o 
professor de Nancy, no passo por nós já referido: 

"Le législllteur pose sans doute des ·conditiõns 
pour la validité du syndicat. Mais, si ces conditions 
sont satisfãites, I'E:tat n'intervient pas-pollr donner 
son agrément ? la constitution du syndicat, ii n'en 
controle pas le contioÍlnement, et ne se réserve pas 
um droit de dissolution administrative; la dissolu
tionne peut être pronucée qu'en justice, pour inob
servation des regles légales sur I.a constitution ou !e 
fonctionnement du syndicat". 

38. A independência do sindicalismo não é pois per
turbada pelo fato de que a lei dispõe sobre a constituição 
do sindicato. 

39. Simples dep~sito na repartição indicada, ou Carta 
de Reconhe_cimento, onde previame"nte se verifique o im
plemento das condições marcadas na lei, desde que essas 
condições não impeÇam a existênCia de organiz~ções ge
nuínas, constituem medidas -prévias, formais, (iue ao Es
tudo é dado estipular para precato dos interesses dos ci· 
dadãos em geral, que, sem essa vi&ilân~ia, pOderiâ.m vir a 
ser i laqueadas por falsas organizações, travestid~s de ór
gãos de classe, mormente quando, como é o caso brasi· 
!eira, desempenham os sindicatOS funções delegadas pelo 
Poder Público: 

40. _Ademais, correr-se-ia o risco de Que a_ proliferação 
indiscdrriii'lada de entidades sins:ficais ensejasSe a iiige~ 
rência de uma em outras, quer diretamente, quer por 
meio de seus agentes, em sua formação, funcionamento e 
administração. 

41.· A ConvençãO nl' 98; ratificada pelo Brasil em 1952 
e promulgada em 29 de junho de 1953, preocupou-se, 
aliás, c_om o assunto e preconizou, em seu· art. 2~. pro
teçào adequada contra tais atas de ingerência. 

42. Nada mais idôneo para lograr tal cuidado que 
rrccatar a constituição do sindicato, determindo-se rito e 
forma próprios, por via legal. 
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43. -Como se vê. o esabelecímento de um elenco de 
mcdidas_discipliiladoras da transformação de uma asso
dação dassísta cm sindicato, tal como na lei brasileira se 
prcyê, t;tão só e comp:.ltível como o princípio da_liberdade 
sindical como visa prevenir, extamente, atos atentatórios 
a e.">ta lib~rdade. 

44. Que o perigo da infiltração patronal existe nos sin· 
dica tos orerários não hü dúYida, m:1s ele pode ser afasta· 
do mediante viva consciência de ci'-lsse nos paises plena· 
mente desenvolvidos ou, como prvê a Conyenção n"' 87, 
cm relação aos demais países, com a interferência fisCali
zadora do Esh1do que se_ exerce e esgota ao_ estabelecer 
condições para <I formação sindical, de modo a expungir 
os rnalt:fk:ios d;:\ falta de representatividade efetivã da 
corporação. 

45. O rec~>nhecimento do sldicato é, pois, rcpitã-se, 
medida l.:~lmpatfvcl com o princípio da liberdade sindi
cal. 

46. A pena~~ em tal _reconhecimento é defeso ao Esta· 
do tolher,_ de qualquer modo, a livre disposição dos as· 
suntos sindicais e de seUs. interesses, corifiados, tão
somente, uos dirigentes eleitos pelos órgãos classista.s. 

47. Vale considerar. porque o simile é válido, que nos-
- sa sistemúticajUrídica <lssegura plena liberdade empresa

rial. Mas a lei" ao cuidar das várias formas societárias, 
exige a satisfação de condições prévias, sem o adimpJe .. 
mente _das quais nega eficácia jurídica ao propósito dos 
associados. 

48. Assim, o sindicato. 
49. Sua constituição deve precatar os dispositivos le· 

gais--que a disciptinam. Porém, uma vez que tais con
dições foram cumpridas, nasce legalmente o órgão, qUe 
passará a fruir a garantia fundamental de dispor livre
mente sobre os assuntos profissiomiis que lhe são afetos. 

50. Wilfred Jenks, em ... Produção dos Direitos do H o· 
mem através da Organização Inte-rnacional do Traba· 
lho" comentando a Convenção n~' 87, refere: 

.. A questão mais delicada que a Convenção teve 
que regular foi a do equi11brio que deve existir entre 
_a fiberóade de_ associação e a obrigação de respeitar 
a lei nacional. A dificUldade desta questão é eviden· 
te: por um lado, nenhum Estado pode aceitar que o 
direit_Q_ de associação não seja acompanhado da 
obrigação de respeitar a legislaçã.o e, por outro lado, 
deixariam _de e_xistir, no plano internacional, qual· 
q-uer obrigação ou quaisquer garantias do direito de 
asso.ciação se o alcance e os limites deste direito fos
sem detç-rminados por lei nacional. 

Esta dificuldade foi vencida por um artigo (art. 
8'~') da Convenção segundo o qual, "os trabalhado
res, os empregadores e as suas organizações respec
tivas no exercício dos direitos que lhes são reconhe
cidos pela presente Convenção, deverão, tal como 
as outras pessoas ou coletividades organizadas, res
peitar a legalidade mas "a legislação não deve preju
dicar nem ser aplicada_~e modo ;1 prejudicar ~s ga
rantias previstas pela presente Convenção." 

51. E considera o Diretor da OIT: 
.. 0 relatório submetido à Conferência Interna

C"ional do Trabalho pela ComiSsão da Liberdade 
Sindical especifica que este artigo não deve 
interpreta-r-se de maneira a pôr em causa a indepen
dência e a-ãutoridade dos tribumiis. Pode-se dizer, 

- de modo g_eral, que este artigo tem pOr efeito conce
der a cada uma das partes a possibilidade _de tomar 
as medidas necessãrias para o respeitO da lei geral, 
submetendo ao mesmo tempo ditas medidas, ao 
controle internacional instituído com vistas à apli· 
cação das convenções internacionais do Trabalho". 

52. Como Conseqüência de tal entendimento, o mes
mo relatório da Comissão da Liberdade Sindical que fir· 
mou interpretação do texto da Convenção n~' 87 estab.ele-
ce- tal como cita Jenks ""'":" "que a convenção não pre
tende ser um código regulador do direito sindical, mas 
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antes um enunci:ido conciso de certos princíp-ios furida
mentais". 

53. Assim, 

"Os Estados conservam ã liberdade de estabele
cer nas suas legislações as formalidades que reputem 
necessárias ao funcionaniento normal das organi
zações prolissionai_s e que, por conseqíiência, aS for
malidades previstas pelos regulamentos nacionais a 
constituição e funcionamento das organizações de tra
balhadores e de empregadores são compatíveis com as 
disposições da Convenção, salvo se essas diSposições 
regulamentares puserem em causa as garantias pre.. 
vistas pela Convenção" (o grifo é nosso). 

54. Dessa arte e com o prestígiO do entendimento for
mulado pela Comissão de Liberdade Sindical, entidade 
que funciona sob o_s auspícioS da OIT e nascido das ne
gociações entre esta Organização e o Conselho Económi
co e Social das Nações Unidas, temos que não deverâ so
frer dúvida a compatibilidude entre o dispositivo consti
tucional brasileiro que prevê o estabelecimento de for
malidades legais para a constituição do sindicato e os 
espírito e letra da Convenção n<~87 que dispàe sobre a li
berdade sindiCal e a proteção do direito de s-indicafi
zação. 

55. Aliás, para efeito de i!Ustiàção, há que dizer que 
grande número de pafses exige _o registro obrigatório d_o 
sindicato, como condição para sua existência legal. Entre 
eles, Albânia, Argentina, Bolívia, Bulgária, Colômbia, 
Chile, Cuba, Grécia:, Israel, Líbano, México, Polônia, 
Portugal, Rússia, Venezuela e Turquia. Da relação, qua
se todos ratificaram ã CCOnvençãO n'~ 87.-

c) delimitação legal das funções delegadas 

56. Argumenta-se no sentido de que, tal como colo
cada na Convenção n~" 87, a liberdade sindical é incom
patível com a regulação por lei, das convenções coletivas 
de trabalho, com as funções delegadas de poder público, 
entre elas compreendida a de arrecadar contribuições 
para o .custeio da ativldade dos órgãos profisSionaiS, e; 
finalmente, não se coaduna o principio- com a obrigatá~ 
riedade de_ voto nas eleições siódicaís, preconizada no § 
2~> do art. _!59 da Corisiituiç_ã_o_Federal. 

57. Data vénia, não vislumbramos em que os postula
dos da legislação brasíleíra acima descritos estejam a in
frigir -o" estabelecido na Convenção ni> 87. 

58._ Cada país terá sua peculiaridade no trato dos as
suntos sindicais. A legislação brasileira, excepcionados 
os preceitos que autorizam interVenção administrativa, o 
que veremos mais adiante, em certo sentido, é generosa 
para com os sindicatos. "E-o traÇo maior de tal generosi
dade pode ser visUalizado no momento em que o Estado 
empresta à organiza_ção síridical o seu poder de arrecada_r_ 
contribuições.- -- -

59. a delegação do jus imperil está a renetir cOm niti=-
dez a importância conferida pela sistemãticajutidica na
cional ao sindicato, como a reconhecer a relevância de 
seu papel social, na busc.a da harmonia das relações 
obreiro-patronais. 

60. Não está a dar menos a lei bi-aSileira. Mas a con(e-_ 
rir um "plus" ao sindicalismo. 

61. E claro que estamos a examinar os t_exJos, o direi
to positivo. Se a ·ampliação da importância sindical no 
quadro jurídico do país, que leva às organizações classis
tas fatias do poder inerente ao _Es_tado, vem servindo 
como instrumento para coartar ·a própria liberdade sin
dical há que se criticar ilãó o legislador, mas os agentes 
do Estado que assim procedem traindo a intenção rev~.- . 
!ada nas leis protecionistas, de si generosas, como vimos. 

d) convenções ou contratos coletivos de trabalho 

62. No que toca às convenções ou contratos coletivos 
de trabalho a lei brasileira reserva ao Estado saliente 
atuação, ê certo. Assirrl-cumpre ao _ _Ministério do Traba
lho homologar tais acordos, assim como estender seus 
efeitos à categoria respectiVa:"" . -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

63. Legislação mais recente, que culmina nos 
Oecretos~feis nl's 15- e 17, de respectivamente 29-7-66 e 
22-:S-66~- é verdade, interveio- ftiildamente no pOder de 
contratar condições de trabalho, poder que assistia aos 
sindieãfOS:'Sob outro prisma nos deteremos UJ!l pouco 
além, sobre o assunto_. 

64. VaJe aqui apenas ressaltar, considerado Q _quadro 
tradicional, que a participação do Estado nas nego
ciações coletivas desde que não anule a vontade das par
tes ou não impeça a colocação de questões fundamentais 
a seu interesse ê entendida no direito comparado como 
não violadora da liberdade! sindical. 
~~--Ü melhor exemplo pode-se colher na lei franCes-a 

--de I I de feverei~o de 1950 que sucedeu ao rfgido diploma 
de 23 de dezembro de t 946. 

66. Ali, assegura-se também o exame das convenções 
coletivas pelo Ministro do Trabalho, autoridade a quem 
cabe, ainda, dar extensão de seus efeitos à categoria. 

67.· TUi1tõ na lei francesa q-uanto na brasilerra qUe 1he 
é, aliás. anterior, o critério do "conteúdo social" prevale
ceu sobre a "autonomia da vontade" pela repercussão 
que ta-is contratos coletivos 'provocam na comunidade. 
_ 68. Tal limitaÇão nãõ se dirige, à evidência, contra o ~ 

princípio da liberdade sindical, mas constitui seu limiti:: 
mesmo, predominando o interesse público--sobre o parti
cular no quadro cm que se assenta a legalidade. 

69. Nem de outra maneira se pode entender, quando 
se sabe que a Convenção nl' 98 ratificada pelo Brasil, sem 
qualquer óbice das Comissões Técnicas do Poder Execu
tivo e do Poder Legislativo, prevê o fomento da utili
zação dos meios de negociação voluntária entre empre
gadores ou organizações de empregadores e organi
zações de trabalhadores com o ubjetivo de regular, por 
meio de convenções, os termos e condiç-ões_de emprego. 

e) _ o voto obrigatório _ 
70. Ao seu turno, não se pode, em sã consciência, afir

mar que dispositivo conStitucional que torne o voto nas 
eleições sindicais obrigatório, conspire cOntra -a liberda-
de STndic3f- - -- -

11: A liberdade sindical não pode ser entendida como 
liberd_ad_e de não votar mas independência do sindicalis· 
mo, do movimento sindical que, em si; se torna mais ex
pressivo e fortalecido se as suas unidades componentes 
contam com a inteira representatividade das respectivas 
classes. -

-72. O legislador constituinte encontrou inspiração 
para a regra cm princípio basilar dos direitos políticos 
conferidos aos cidadãos nacionais. 

73. A regra do§ 2~> do art. 159 promana daquela outra 
contida no § ]I' do art. 142 da Constituição. 

74. Aqui, tem-se-como obrigatório o voto para os bra
sileiros de ambos os sexos, repetindo o enunciado do art. 
133 da Carta de 1946. 
- 7-S.~A __ origem do prii1c~pio, pois, é insU:-Speifadarlfente -

-demÕcrâtica. -
76. E nunca ninguém argüíi.J. ·que a obrigatoriedade do 

voto nas eleições representativas conspira contra a liber
dade. Antes se tem afirmado, com ênfase, q~e tal dever 
cívico, ob(igatóríO~ alicerça a liberdade. SOmos obrigã-

- dos a votar para permanecermos livres, eis o lema. 

·77. Assim, a obl-iga-fOrte-dã:de de voto na eleiçã-o sin
dical_não tira, nem_ maltrata a liberd~d_e _do sindicato, 
mas empresta dimensão cívicã a tal dever, b-u-Scãndo, em 
verdade, a real representatividade do meio que intenta 
refletir. -

Identidade de propósitos entre a Convenção 
e a_ Constitulçiio Federal 

78. _Por todo o exposto, estamos convencidos de que 
a Convenção n~ 87, guarda perfeita compatibilidade com 
os pressupostos fixados pela Constituição Federal do 
Brasil, na parte relativa à organização sindical. 

79. AsSiril, o fato de que a personalidade jurídica do 
sindicato, a sua representação nas convenções coletivas e 
O exercício de funçõeS-delegadas do poder públicu este· 
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jarri- condiCiOitãdãs à lei, não se opõem ao preconizado 
no referido aio ÜJtc!rnacional. -

80. Tampouco a obrigatoriedade do voto nas 
eleiçõeS sindicais tolhe a garantia que se quer firmar pela 
Convenção ntit 87. - -

_$1. Revela-se, assim, que o princíPio enunciado no 
caput do art. 159 da Carta Constitucional- é livre a as
sociação prOfissional ou sindical- tem o mesmo sentido 
que se emprestou à expressão liberdade_ slridical que a 
Convenção n~ 87 procurou cristalizar. 

Independência do sindicalismo 

82. A Convenção nl' 87, porêm, na parte final de seu 
art. 8~>, enfatiza que a legislação nacional "não deye aten
tar, nem deve se-r aplicada, de modo a que suprima as ga
rantias inerentes à liberdade sindical", isto é, à indepen
déricia do sindicatO na condução dos assuntos que lhe 
são próprios e freilte ao- Estado. 

83. _O maior esforço e a maior conquista ""da civili
zação contemporânea, que vê o Estado pleno de poderes 
e com força inusitada, é limitar o exercício de tais pode
res e regular rigidamente o emprego de tal força. 

84. __ Nada pode contra o Estado, mas todo este pode-
rio o Esütdo moderno o emprega também em 
autolimitar-se para -garantir princípios fundamentais ne:. 
cessários à vida humana, à segurança dos cidadãos e à 
defesa organizada, no meio social, dos interesses antagô
nicos. 

85. Enu_e esses interesses antagônicos repontam~re
Jevantíssimos, os que naturalmente tocam aos patrões e 
aos operáriOs. Uns, inclinados <\ maior poupanç<i. e a_o 
menor gasto no que tange à mão-de-obra; outros reivin
dicando paga j_usta, vale dizer capaz de assegurar a si e à 

- sua família ·c-onâições de vida compatível com a dignida
de humana. 
- 86. O inst~urilento -sindical construiu a via idônea 
por onde transitam tais interess;s e, ao fim, compõem-se 
os propósitos de início conflitantes. 

87. O Estãdo n-ão deve ser indiferente a mecanisrrio 
de~tUirele~c10Ci3.: Deve effiprestar-lh-e PreStrgío-e-aUtoi-1-
dade. 

88. E, antes que tudo, a seu respeito, necessitã se 
mostrar isento. 

89. A ·isenção do Estado há que se revelar, de logo, 
no acolhimen'to da vontade sfndical, isto é, na sagração 
do principio da não interferência. 

9ú~ Não há poder de interferir - há violência. 
91. A violência atenta contra o equilíbrio das partes 

e mutila a Vontade sindical. 
92. O sindicato sob intervenção do Estado ~ clara 

o~ transvestido na forma do peleguismo, é sindicato .sem 
representatividade. Tal fenômeno importa na orfandade 
da categoria profissional que se v~ sem possibilidade de 
desempenho eficiente nO jogo dO$ antagonismos obreirO
patronais. 

93. E quando_essa intervenção se estende a toda f-ede 
sindical, a orfandade é mais-Completa ainda, não só pe
ra_nt_e_ ao patronato, mas dian;te do próprio Estã.do pelo 
rompimento das comunicações que lhe poderiam chegar 

_ do pensamento e dos sentimentos da mesa sindicalizada. 
94. Poi-s o papel do Estado de mediador entre_os an

tagonismos soCiais empreSta-lhe, também, a responsabi
lidade de ouvir os reclamos dos cidadãos. 

95. E aqueles reclamos concernentes à remuneração, 
ou à insuficiência da remUneração da massa trabalhado
ra encontra seu conduto mais próprio nas _o_rganizações 
sindicais. 

96. Assim, não só deve o Estado prestigiar o sindica
to, mas dele se valer como intrumental hábil para-aferir 
as reivindicações populares. 

A intervenção Administrativa e o Art. 4~> 

da Convenção nl' 87 

97. A atual Constituição brasileira, tal C~Q_!!..Carta 
de 46, assegurando a liberdade sindical pressupõe que o 

-direíto ordinário guãrde conformidade a tal princípio. 
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98. A intervenção a_dministrativa na organização sin~ 
dica!· sempre nos pareceu incompatível a tal respeito. 

99. Em conseqüência, somos· dos que consideramos 
impertinentes as dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, notadamente os arts. 525,_528, 554 e.55], 
que prevêem tal intervenção e que estabelecem penalida~ 
des a serem apl1caâas por autoridades do Poder ExecUti
vo. 

100~-~ É certo que no sistema jurídico brasileiro- ne
nhuma lesão de direito pode escapar à apreciação do Po_-

--nJ _ofeiccà garantias equivalentes às do procedimento ju. 
dicial. - -- -

III. Ratificada que seja a Convenção nY 87, um de 
seuS piiínêiroS aeitoSS.e_ri:l mediante adequada proPosi
tura legislativa- a modificação do coi-ltrole adirlinistrati
vo;-doS SlndicoúOS q-Ue ora se exerce pelo -Poder EXecuti
vo, pois compromete-se o País ao ratificar uma Con~ 
venção dispor sua legislação interna em conformidade 
com o (cito ao qul:ll deu ade'sãÕ. - - -

der Judiciário e que, em virtude d-e tarregra,- qUaiSQuer--
atas de intervenção oU penalização na área sindical po
dem ser apreciadas judicialmente. 

112. Tãl controle deverá s_er entregue como vimos ao 
Poder JudiCiáriO- e, a ri o-sso ver, pelo seu ramo especiali
zado, vale dizér, pela Justiça do Trab.<ilho. 

IJJ. A inici~tiva caberia eni-qualqUer caso ão Execu
tivo, mediãnte intervenção do MiniStério Público, mas o 
pedTdO eStariá sob o crivo decisório dõ=Poder Juc1ídário 
em processo no qual as partes tivessem assegurado o li
vre debate- de suas razões. 

101. TãffibCin é cirto que, por tal argumerito, os Tri~ 
bunaís brasileiros têm reconhecido a constitucionalidade 
de tais dispositivos'inteiviiicionistás e o têm TeTto ainda 
sob fundamento de que a intervenção tem por firri aSs-e
gurar o exercício õormal das funções delegadas pelo po
der público. 

102. · O art. 52"8, norma básica do dispositivO de inter
venção reza: 

"Ocorrendo dissídios ou circunstâncias ciúe per:. 
turbem o funcionamento do sindiCato, õ- 1\ifín-isti-ô 
do Trabalho poderá nele intervir, por infám6diõ áe 
delegados com atribuições Para admiriistraÇâO · Oa 
associação e executar oU jJropOi as medid<is nece.S-
sáiíiis,- para--rlOirrralizar-lhe o funcionamento." 

103. __ A tendência intervencionista do Ministério do 
Trabalho tem variado .. - lembra Caldas Brandão--:_ 
"conforme os titulares, as circunstâncias e os interesses 
políticos ocasionais". 

"Ora se procura realçar a lilierdãôe"Sfridical, evi
tando qualquer participação ou -TnterferênCiã.- dos 
agentes ministeifãiúla vid.i-e nos ·atoSdli.S-entidades 
classistas, ora se interVem abertamente por mero ca
pricho ou interesses políticOs dominantes." 

104. Essas oscilações de conduta já estão <i indicar a 
inconveniência dO sistema que; segUidas vezes, tem leVã---
do a real supressão do princípio constitucional. 

105. A Convenção nY-87~ se-fatificada-j.íelo Brasil, 
haveria de modificar o mecanismo de intervenção, pois; 
em seu art. 4Y, estabelece que: 

"as organizações de trabalhadores e de emprega
dores não estão sujeitas a dissoluÇãO ou SUSpensãO 
por via administrativa." 

106. Cumpre lembrar - como refere publicação- da 
OIT,já citada- que-este artigo àã Convenção não pre:. 
vê mais qUe uma-giü"aritia de pro-cedirrie-nios e não co:nsti: 
tui, de modo algum. "carta branca para as organizações 
sindicais". 

107. E aduz, logicamente, a publicação referida: 

.. Com efeito, as orgaitizãções de triibalh"ãdores e 
de empregadores estão obrigadas, como prevê o art. 
8" da Corivenção, a respeitar as leis de ordem públi
ca, leis imperativas que por definiÇões s_cdrrip-õCm a 
todos os cidadãos." 

108. Vale dizer, uma organização que cometesse atos 
delituosos ou que a-tentasse contra a segurança in.teríõr · 
ou exterior do Estado seria ilícitã e não poderia, poT coil'~ 
seguinte; invocar a gârantia do princfjiio -dã liberdB.de' 
sindiCal para subtrair~se à aplicação das disposições de 
direito comum. Porém, o que o art. 49 prevê para toda 
eventualidade e seja qual for o motivo 1nvocado para 
suspensão ou dissolução de um sindicãto, "é que este 
deve se beneficiar das garantias de um procedimento ju
dicial normal". 

109. AO Contrário do que se dá na legislação brasilei
ra vigente, a ação e a decisão judicial devem n~saria
mente preceder e não se seguir à ação administrativa~ 

110. Presumiu a Convenção;- e presumíli B.certaãã 
mente, que nenhum procedimento administratiVo pode· 

I 14. A ~doç~o- de tal sistema traria inegável tranqUi~ 
lidade ao sindicalismo brasileiro que, todavia, não pode
riã eiTdir sUas respOnSabilidades perante a -õrdeln lêgal do 
País, eis que sob controle do Poder Judicíário. 

115~ A lei que disciplinasse o procedimento judí
ciijri_o_ d_çveria, além do mais, prever a celeridade d_e jul
gamento, tendo em vista os interesses de ordem pública 
postos _em jogo. 

O recente colapso da vid~ si~dieal 
brasileira 

116. t muito cedo para se traçar _estudo definitivo 
sobre o colapso da vida sindical determinado pela Revo
luÇão d~ 64. 
. 11_7. _Que a imaturidade e o d_;scaminho d_as lideranças 

smdicats em grande parte foram responsáveis pelo envol
vimento de suas organizações no· processo político que 
culminou com a intervenção armada para por cobro à 
desordem e ao caos que pareciam generaliZar-se, n-ão há 
dúvida. 

118. O alto preço pago pelas organizações sindicais 
em r~zãQ_c;jo_p_roc~dimento de seUs _evel!tuais dirigeiites 
deve, porém, estar próximo de suas últimas prestações. 

119. Çomeça a sentir o País e o Qo_veino constituído, 
j,ela vÔz de seus l)"lais altos ciig~tários, -a lacuna do mo
vimento ~inciiC:Ul co-~o força viva no processo s~do!Ógi
e:o brasileiro. Ademais, começa a carecer o Governo da 
genuína pressão dos instrumentos sindicais para aferir o 
ponto de equilíbrio entre as exigências económicas, no 
esforço de estabilização monetária e o limite raZoáVel de _ 
restriÇões salariais. 

--- 120. Se alguma coisa de positivo pode a massa traba
lhadora brasileira dever aos sindicatos, não obstante_ os 
desníveis e deslizes lamentáveis em tal luta, é o fato in
conteste que conseguiram, ao curso do processo inflacio
nário iiwugurado _em sua marcha acelerada a partir de 
1950 atê atingi~ a vertigem em princípios de 1964, manter 
a intervalos, cadl:l vez mais curtos, o poder aquisitivO dos 
salários pell:l Constante atualização de se:us_valores nOiili
nais. 

121. Faz-se mister que voltem os sindicatos à vida ple
na, para -que ganhem autoridade e força nasju_sias reiVifl.:. 
dicações salariais de seus representados. 

122. -Não seiá nada áe eXploSivo, lnis pauliltina recu~ 
penição- da paridade perdida. __ 

Contençio salarial 

123. Não é de discutir o patriotismo e os altos propó
_sitos_da política ecooômicà _do_Go_verno anterior. -

124. O eStabelecimento de Prii"1c.ípios de Contenção sa-'-· 
larial visava recuperar a economia do País no sorvedou-

- rode uma inflação mais que galopante que não perm"itia 
ajustes ou previsões de custo e que condenava as inver· 
sões a longo prazo em beneficio dos empreendimentos 
especulativ-os. 

125. AlgO, aSsíiTI;eStava na -Fmnça em 1946 após a-li
beração. 
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126. E o Governo, então instituído, não vacilou em ti
rar da competência das organizações siridicais o poder de 
inclu_ir nos acordos ou convenções coletivas.,_ disposições 
referentes a SalÚios. 

i2.7, _ _A rOUtéria salufial foi Hlí_adstrita a rfgido contro
le governãmet1tl:ll. 

128. A lei de ·23 de dezembro de 1946 iml:lginou um 
conjunto d~ _ _medidas que permitiram ao poder Público 
control<~r l:l atividade regulamentar das organizações sin
dicais .. "A autoridade do Estado, comenta André 
Rouast, não poderia deixar de ser exercida em um regi
me econômico que pretendia dirigir a moeda, os sl:llários 
e os preços:-" 

129. A título provisÓrio, este o fa.to, a lei francesa_de_ 
23 de- deZembro de 1946 tornava defeso às convenções 
coletivas dispor refativament~ a salários. 
- 130. Mas veja-se, o controle da vida económica in

cluía o controle de preços. 
131 ~ Muito poucas conveQçôes forl:lm celebradas na 

França, vigente o diploma de 46, que em curto prazo 
Veio a ser abrogad0.-

132. Relata o prefessor de direito de Paris: 

.. Três acontecimentos, sobrevindos ao curso dÕ 
ano de 1949, rcforçafl:lm ainda o sentimento dane· 
cessidade da abrogl:lção necessária úa lei de 23 de 
de~mbro de _1_946." 

"A primeim - e só esta nos interessa na ordem 
de argumentação que estamos seguindo- foi o ie
torno a um regime_de liberdade económica. A liber· 
-dade de preços, concedida nO quadro da ordem eco
nómica apelavl:l à liberdade de salários na ordem so
cial." 

133. Sobr_eveió, assim a lei de 11 de fevereiro de 1950 
ffutó da pressão sindicar que Pretendeu- e obteve equali~ 
zar Os gilnhosOperá.rios e se possível acrescê-los, à médi
da e~_ que os preços, livres, ascendiam. 

O equívoco brasileirO 

134. O equívoco brasileiro está em que não apenas 
congelou os salários mas os reduziu efetivam-ente, consi
derando· o seu poder de compra. 

135. O equívoco brasileiro está em que 54.018, de 14 
de julho de 1964, a política sahrial do governo, em seu 
primeiro passo, dirigu~se à área do Serviço Público Fede
rl:ll, inclusive aos órgãos da administração descentraliza
da e sociedades de economia mista ou entidades a ele 
vinculadas ou, ainda, às empresas privadas subvenciona
das pela União ou concessiOnárias de serviços públicos. · 

136. Dois, os princípios básicos do Decreto n~' 5-.:[úf8, 
que 'deram, -aliás, co-m pequ_eri<is vadações, impregnar 
tQda legislação posterior. -

137. Proibição_ de reajuste salarial com espaçamento 
inferior a _um· ano, a partir àa última reViSão; e, irilPo-
sição de fóimula -pela- qual o salário reajustado seria de
terminado de modo a igualar o salário real médio dos 
vinte_ e quatro meses anteriores multiplicado por um coe
ficieiúe que traduzisse o aumento de produtividade esti· 
mado para o ano anterior, acrescido da previsão para 
compensações do resíduO inflacfonário porvei-ltlini ad· 
mitido na programação financeira do Governo. --

138. Em anexo (anexo 1), jUntamos o exemplo do cá-1 
cuJo a ser feito põr ·aplicação da regra. 

139_. Pela Lei n94.715, de 13 de julho de 1965, amplíou 
o Governo a área de controle da politica sãlarial, atin
gindo o setor privado de economia. 

140. Pouca diferença entre O Decreto n~> 54.0 IS e a Ld 
nY 4.725 na_reconstituição do _salário real médio. 

141. ExclUiu-se, no entanto, o coeficiente multiplica
dor que traduzia o aumento da produtividade nacional e 
o resíd-uo inflacionário. Através do oecreto nY 57.627 
mandou _o Governo adi~ionar _ao fndice da reconsti- . _ 
tuiçãO do saláfio -real riiedio metade do resfduo inflacio
nário estini.<ido para o exerclcio. Tal estimativa 
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processou-se em níveis irreais e para o exercicio de 66, 
como se sabe, foi de apenas 5% (cinco por cento). 

142, O Decreto-lei n9l5, de29dejulho de 1966,intro
duziu- como elcmentÕ da fórmula governamental, um 
coeficiente de .correção, de caráter nacional, em substi
tuição aos íi1dices do custo de vida. 

143. Em anexo (anexl? I_l)~_ fa~emosjuntar ex~mplo da 
reconstituição do salário real médio, segundo a discipli
na do Decreto-lei n' 15. 

144. Pelo inter-relacionamento dos dados constantes 
na armação dos dois exemplos,_ vemos que a reconsti
tuição do salârio real mêdio retira do assalariado aproxi
madamente 1/3 do poder de compra em cada 12_meses; 
vale dizer que o salário do trabalhador cm dezembro de 
1964 equivale a mais de uma vez e meio ao que o mesmo 
trabalhador recebeu em dezembro de 1966, considerado 
o seu valor real de compra. 

145. Tal desfalque nos orçamentos proletários só foi 
possível, em verdade pela ausê_~~i~_ da _ff?rça sindical 
combalida sob imposição do Estado. 

146. O.s efeitos ecónômicciSde Tal-política nãO nos será 
licito examinar, pois escapa à rlOssa competência, embo~ 
ra todos tenhamos percepção de que não logrou sucesso~ 

147. Cumpre~nos, e esse ê nosso-campo, verificar os 
efeitos de tal política sob o ângulo social, tanto _quanto 
diga respeito à legislação trabalhista e aos seus funda
mentos que, por definiçãO, âevemos entender. 

148. Algumas palavras de_ João XXIII, na Encfclica 
que edítou em 15 de maio de l961:.Mater et Magistra: 

, "Sentimo-flOs __ tomadoS_ d~ --Pro-f~nda tristeza 
quando se nos apresentam di.antf< _dos olhos ,.._ 
tristíssirllo espetáculo- enormes m1,1ltidões de_ope
rários que em muitos países e continentes inteiros 
recebem salário tão_ pequeno que ficam reduzidos, 
com suas famílias, a condições de vida inCra
humanas. Deve ser isso atribuído tambêm ao fatO 
de que, nessas regiões, Os modernos processos de in
dustrialização ou estão apenas no inicio ou~ainda: -
não pregrediram suficientemente. ~ - · 

Acontece, porém, em alguns desses países, qoe, 
diante da extrema _mísCri~ de muitos, vêm.=-se a -oPu
lê11cia e o 1 uxo desenfread~?_ de ?]guns poucos em 
manifesto _e__inso/ente contraste com as condições 
dos_ pobres. Acontece, também, em outros lugar_es, 
que os homens estão _submetidos a ônus_ excessiVos, 
impostos com o fim de __ ~~'-'ar Cm pouco tempo a 
economia a tal nívefde r_iqu~_a que não seria possí
vel sem ferir as leis da Justiça e humanidade. 

Em_outros ainda, consjQeráveJ parte das fendas é 
destinaâa a aumentar mais do que é justo o prestígio 
nacional e ainda se despendem elevadíssimas sorrias 
em armamentos_ _ _ 

Além disso, entre- oS povos economicamente de-
senvolvidos não _é raro que a serviços d_e pouca im~ 
portância ou-valor diScutível sejam dados prçços al
tos e mesmo altíssimo~, ao P:asso ·_que o traballlo _ 
assíduo e prod_utivO de classes. inteiras de eficientes e 
honestos cidadãos recebem remuneração_ extrema~ 
mente reduzidas, desproporcionada ao custo de vi
da, se levarmos em conta o beneficiO por eles presta
do â Nação, e -os lucrOs da empresa em que traba· 
lham e a proporcionalidade das rendas nacionais. 

Consideramos, pois, dever nosso lembrar nova
mente que o salário, assim como não pode_ ser aban
donado às leis do mercado assim também não é líti
co ser fixado ao arbírtio dos mais poderosos, mas 
em tal coisa dev_em ser observadas as leis da justiça e 
da eqUidade, Isto exige que se pague ao operário um 
salário que lhe permita manter um teor de vida dig
no e lhe torne possível o desempenho de seus encar
gos familiares." 

149. Tais palavras foram por nós transcritas, quando 
em 1965, relatamos o Processo MTPS-314.395/64. 

DIÁRI~pos:oNGRESSÇiNACIONAL(Seç~?II) 

!50. E lá está, também, o sumo, como nos foi dado 
colfter, d_a "!lção extremamcntc_altiva, percuciente e sábia: 

"Não é lícito ser lixado ao arbítrio dos mais po~ 
derosos o salário dos tntb<!JI:wdores, nem se pode to~ 

~ lerar que mesmo sob o Pretexto da elevacão cm pou
co tempo de nível de riqueza do país traga-~e ao 
povo ânus excesSivOs, ferindo as leis da justiça e da 
humanidade." 

151. Em 1964, os salários vigenles não eram nem Po~ 
deriam ser, dados os contingenciamentOs de nosSa-CcO
nomia, de molde a que os operários brasile_ifos eS-tiveS~ 
sem a ganhar opuleritãmente:se tUis ganhos estão redu
zidos por metade é de se ver que alguma conseqUência tal 
fato está a provOcar no meio em causa. Sabe-se que, nU 
mecânica do lar humilde primeiro se garante a alimen
Ufção do Chefe da família que precisa continuar com ãs
forças necessárias ao dcsempenh_q __ de seu mister. 

152. É de yer_-_se que as restrições alimentares estão a 
toca~ à ·família do trabalhador, principalmente aos fi
lhos-. 

153. Do ponto _de vista da segurança nacional o fe
nômeno é:- consideravelmente grave, pois segurança é 
guarda para o futuro; política coercitiVamente impO~tu 
que leve à fome, significã atentado a liigidez daS geracõcs 
que estão por chegar à vida econômica ativa~ 

154. _ qo ponto de vlstajurídico sabendo-se que o Di
reito do- Trabalho constitui disciplina que se alicerça nos 
princípios da justiça e eqUidade e na consideração de que 
o trabalho não é mercadoria e sim meio pelo qual se as
segura ao homem os proventos capazes de lhe assegurar 
subsistência,_ nijo .é lícito ter COJPO segundo o direito, 

- pÕ!ítiCa ·~~~~Ú"ial que desconsidere,_ Sob qualquer pretexto, 
tais postulados. 

155._ O_.J)ireíto do Trabalho para prevenir situações 
coroo essas_ em que a engrenagem econômica, vale dizer 
o _apetite dos empregadores ou o interesse do Es~ado, 
procura impor rest~ições além do I<!Z_oâvel, consagrou o 
irystituto do salário mínimo que se define, na expressão 
constante das leis, como a soma capaz de atenderãs ne
cessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, 
higiene e transporte do trabalhador e sua família. 

156. O grande instrumento de persuasão para garantir 
esta conquista jurídica, são os sindicatos, instrumentos 
incorporados, à sua vez, no quadro legal e cuja ação só 
se torna valiosa e idónea se o Estado reconhecer o seu 
papel e garantir a sua liberdade. 

Conclusão 

Ji-1.-A -digressão_ é de inteira pertinência quando se 
cogita da_ r~tificaçào ou não da Convenção n"' 87 pelõ 
Goy_erno brasileiro. 

1_58. Q_Exffil' Se9hor Presidente da República em sua 
fala ínau_gura_l tiJll.brou em afirmar ser o Homem o obje
tiYcf primordial de_ seu governo. 

159. S. Ex~ •. o Senhor Ministro do Trabalho, em suces"' 
siyos proni.liiciamentos, tem-se mostrado preocupado 
em rever a política -sindical vigente. Sua intenção, mani
festada aos.j_orna(s, é fazer retornar o sindicaliSmO brasi~ 

, __ leiro a condições de_ au_tenticidade. 
!60. Pois então o bom momento é este. Nada seria tão 

expressivo, para renetir _o propósito enunciado, que o
Governo brasileiro ratificar a Convenção nl' 87, ela que_ 
não se moStrá incompatíve"I cõm OS grarldes lineamentos 
do direito positivo brasileiro, mas que encerrá, em verda
de, um prlndpio, tambêm ínscritõ- ná- Constituição vi
gente e que, por forçã dos acontecimentos de que temos 
sido testeinunhas, veio a ficar entre nós-- obnubilado. 

161. A liberdade sindical, -princípio que -dá ênfase· a 
Cgnvenção n~' 87 é apanágio da civilização contemporâ
nea e, por tal principio, procura-se pre-servara liberdade 
económica e profissional da maioria das gentes. 
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ANEXO N• I 

Percentual a que teriam direitos os empregados de em
presa X, cuja vigência do último acórdão ou sentença 
normativa terminará em 30 de julho de ( 965 e aos quais 
um J9 de julho de 1964, foram dados 35% (trinta de cinco 
por ~ento) de reajustamento 

Arca: Rio de Janeiro- GB 

Ano Mês 

1963 Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
DezCm-bfo-

1964 Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
NoYembro 
Dezembro 

t965 Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 

lndice do Coeficiente lndice do 
Salário de Correção Salário Real 
Nominttl 

Si li 

100 3.427 
100 1.526 
100 3.646 
100 3.888 
100 4.150 
100 4.388 

100 4.852 
100 5.102 
100 5.305. 
100 5.523 
100 5.637 
100 6.038 
135 6.401 
135 6.540 
t35. - 6.780 
135 7.054' 
135 7.392 
135 7.935 
135 8.953 
135 9.319 
135 9.800 
135 10.250 
135 10.559 
135 10.737 

'l = 11.124 

46.698 + 24 = 
~ 1.946 

Si 
li 

-2.918 

2.836 
2.743 
2.512 
H !O 
2.279 
2.061 
1.960 
I.SSL-
1.811 
1.774 
1.656 
2.109 
2.064 
C99-l 
1.914 
1.826 
1.701 
1.508. 
1.449 
1.378 
1.317 
1.279 
1.257 

S =.1,142 X JJ.I24 X !.946 
s = 247 247- 135 ~ 1,8296 ... 82,96 + 2,00$ ~ 84,96% 

Çomo se _verifica, a taxa encon_trada de_85% (oitenta e 
cincO por cento), por arredondamento, a que teriam di
reito os empregados da Empresa X, a partir de fi' de ju
lho de 1965, para vigorar pelo prazo de um ano, ou seja, 
para o período de J9 de julho d~ 1965 a 30 de junho de 
1966, representa praticamente a metade do que teriam 
di~:eito se fosse seu reajustamento feito tomando-se por 
base a elevação do Custo de Vida para os 24 meses ante
riores ao início da vigênda do novo reajustamento. Em 
outras palavras, podemos analisar da seguinte maneíra: 
se a variação do .Custo de Vida nos 24 meses foi de 225% 
(duzerltos e vinte,e cinco por cento) e a ·categoria obteve 
apenas 35% (triilta e cinco p·or cento) de reajustamento 
neste mesmo perfodó, temos; 225% ,_ 35% = 190% .. 
19{)% + J ~ 63%. 

Como a varia-ção do custo de Vida nos. últimos 12 me
ses foi d6 90% (noVeiita pof cento) e o percentual resul
ta~te da fórmula de 85% (oitenta e cinco- por cento), 
constata-se que o reajustamento ê menor que o aumento 
do Custo de Vida nos últimos I 2 meses, porém maior do 
que 1/3 (um terço) da diferença entre a variação no 
período de 24 meses (225%) e o percentual (35%) reCCbi-. 
do a título de reajustamento em julho dé 1984. 
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ANEXO N• 2 

Revisão salarial para unlã categoria que-obteveem ou-
tubro de 1965, 35% (trinta e cinco por cento) do reajusta-
mento e que a partir de }I' de outubro de 1966 terá seus 
salários reajustados. 

Ano Mês lndice do Coeficiente Indice do 

-DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nacional o texto da ConvençliO n"' s7, relativa à libei-da
de sindical e il proteçào do direito sindical, adotada em 
São Francisco em 1948, por ocasião da 31' Sessão da 
Conferência Internacional do Trabalho. 

Salário No.-l&rreçiloSalário Real 

Considerando que o Relator, por seu Parecer de fls. 
23/2-9, entende que a Constituição Federal vigente impe
de a ratificação da Convenção n~' 87, sendo, entretanto, 
-ae Opinião cjue se entender inexistente o óbice constitu
cional, a questão da conveniência de retificar a mesma 
ConvençG.o seria questão política a ser resolvida pelo 
GOVerno, tendo em vista as condições do momento atual 
brasileiro e as conseqüências inevitáve"ís da ratificação. 1964 Outubro 

Novembro 
Dezembro 

1965 Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

1966 Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abri! 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 

S = 1.663 X 105 

100 
100 
100_ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 

39.905- 24 
- 1.663 

2,23 
2,12 
1,97 
1,88' 
1;78 
1,65 
1,59 
1,55 
1,52 
1,48 
1,47 
1,41 
1,39 
1,38 
1,35 
1,29 
1,24 
1,19 
1,14 
1,11 
1,09 
1,05 
1,03 
1,00 

2,230 
2.120 
1.970 
1.880 
1.780-

1.650c 
1.590 
1.550 
1.520 
1.480 
1.470 

--
1.410 
1.877 
1.863 
1.823 
1.742 
1.674 
1.607 
1.539 
1.499 
1.472 
1.418 
1.391 
1.350 

s = ).746- 135 = 1,2933.:. 29,33% + 2% = 31,33% 

A variação percentual acusáda pelos coeficientes de 
correção nos últimos 24 meses que antecederam ao rea
justamento salarial foi de 130% e a categoria Obteve neste
mesmo intervalo 35%, o que evidencia o Seguinte: 

130% 35% = 25 95% - '3,;, 31,60%-
Ora, -como o aumento do cUsto de vida nos últlmos f2 

meses foi de 41% (quarenta e um por cento) e o percen
tual para o novo reajustamento de 31,33%, nota-se o se
guinte: que o reajustamento é menor que a desvalori
zação da moeda nos últimos 12 meses e menor do que 
1/3 do que obteria-se pela complementação da perda do 
poder aquisitivo- ho mesmo períOdo. -

A razão de neste caso, o reajUStiimeri.tó ti:r-síáO rllinõ-r 
do que 1/3 do aumento do custo de vida, se deVe à cir
cunstânCia -do que no exemplo primeiro o coeficiente 
multiplicador (1,142), contribuiu com 25%, enquanto 
neste, a produtividade bem como o resíduo inflacionário 
com apenas 8%. 
MTPS 305.470/66 

RESOLUÇÃO N• 39f67 

A Comissão Pernlanente de Direito Sõdaf,-reuni"da em 
sessão plenária no dia 21 de março de 1967, sob a presi
dência do Dr. Moacyr Vell_oso Cardoso de Orlveira, es
tando presentes os Membros Doutores Alfred_o E.- da 
Rocha Leão, Alino da Costa Monteiro, Auiusto Cesar 
Unhares. da Fonseca, Fernando Cavalcanti · Martrns 
Abelheira, Geraldo Augusto de Faria Baptista, José Lu
ciano de Nobreg3. Filho, Júlio Cesar do--Prado Leite, 
Max do Rêgo Monteiro e Nélio Reis, tendo 

Visto e Relatado o processo em que a Câmara dos De
putados solicitou o pronunciamenJ-0 do Sr. Ministro do 
Trabalho sobre a Mensagem n' 256, de 1949, do Poder 
Executivo, a qual Submete à -apreciação do Congres~o 

Considerando o voto proferido pelo Dr. Júlio Cesar 
_,_do Prado Leite, (ns. 38/5&) favorável à ratificação do 
instrUmento internacional em exame. 

-ResoiYe:aProvar, por maioria dç votos (Drs. Max do 
Rêgo Monteiro, Nélio Reis, Unhares da Fonseca, Geral
do A. çl_e Faria B~ptista e Moacyr Yel]oso Cardoso de 

-~ "O_Iiveira) o r_eferido Parecer do relator (fl. 23(28) conttã 
oS votos dos Drs. Fernando Abelheíra, Afino Monteiro e 
Nóbrega Filho, que acompanharam o voto do Dr. Júlio 
C~ar do_ Prado Leite (tls, 30), e, nessa conforffiídade, 
submeter o processo à superior consideração do Sr. Mi
nistro. 

Si_q __ de: Janeiro, 21 de março de 1967. ~Moacyr Vello
so_Cardoso de Oliveira, Presidente- Alfredo E. da Ro

-cha Leão, Relator. 

("'**) 

-com referência à Convenção i'elativ<i:à liberdade sin
dical adotada em SãO FrancisCO em 1948 por ocisião da 
JI• sessão da Convenção Gerãl da OIT, a DiVis-ã-O com
petente do Ministério das Relações Exteriores manifesta
se favorável ao arquivamento do respectivo Projeto de 
Decreta Legislativo tendo em vista que a aprovação da 
Convenção importaria ·na obrigatOrie-dade de modifi
cações_ inconvenientes na a tua! legislação interna brasi-
leira. - -

Brasflia, 20 de agosto de 1970 . ....:. Joaquim de Almeida 
Souza, Chefe do Serviço de Relações com o Congresso, 
do MRE. -

JV - Parecer da Comissão 

~ -- A Comissão de Re!ações Exteriores, em reuniãu de 
sua Turma "B" realizada-hoje, aprovou, por unanimida
de, o parecer do Relator, Deputado Pedro Colin, favorá
vel ã Mensagem n"' 256(49, do Poder Executivo, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: lrapuan 
Co.sta Júnior, no exercício· da Presidência; Pedro Colin,
Francisco Benjamin, Aluí:Zio Bezerra; 'basO CoíriÍbra, 
Chagas Vasconcelos, Nelson Morro, Josê Camargo, Ny
der Barbosa, OctacíliO Almeida, Ubaldo Barérri, Tarcí
sio Bl!rity, José Ribamar Machado, José Frej3.t, João 
Herrmann, Márcio Santilli, José Carlos Fonseca, José 

_ Fogaça, Arthur Virgílio Neto e Jackson Barreto. 
~Sala da Comissão, 20 de junho de 1984. - Irapuan 

Co$t_a Júr!lor no exercício da Presidência - Pedro Colin, 
Relator. 

PARECER DA COMISSÁO DE 
.TRABALHO E LEGISLAÇÃO SOCIA[-

1 --Relatório 

Sob a égidt! -da·C~nstii~ição de 1946, o _enÍão .Presiden
te Euri~o Gaspar Duira enviou a Mênsagem n" 256(49, 
datad~ _fie 31 _de maio de 1949, su~me~endQ _à apreciação 
do_Congresso Nacional, nos termos do art. 66, item I, dã. 
Lei Maior, o texto da Convenção relativa à Liberdade 
Sindical e à Proteção do Direito Sindical, adotada em 

·São FranciscO, no ano de 1948, por ocàsião da 31~ Ses
são da Conferénclit da Org<!nizaçào InternaCional do
Trã.b.alho. 
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Expo:;;içào de Motivos do Ministro das Relações ExtC:. 
riores, Ciro de Freitas Vale, que acompanha a Mensa
gem Presidencial, esclarece: 

"2~ A referida Coqvenção, que representa a pri
meira tentativa- de transformar em o&rigaçôes jurí
dicas precisas uma das liberdades humanas funda
mentais, proclamadas pela Carta das Nações Uni· 
das e pela Constituição da Organização Internacio
nal do Trabalho, destina-se a assegurar a liberdade 
sindical e a proteção ao direito sindical. 

3. As Partes Contratantes estabelecem, nessa 
Convenção, o direito concedido aos trabalhadores e 
empregadores de instituir e reger organizações desti
nadas a defender os interesses dos mesmos; organi
zações que! devendo respeitar a lei, não estarão su
jeitas à diSsÕlução-ou à suspensão por Via adminis
trativa." 

Referida Exposição de Motivos concluía pela conve
niência da aprovação do novo Ato pelo Poder Legislati~ 
vo. 

Não se tem notícia da tramitação legislativa desta ma
téria até o ano de 1966 quando, por iniciativa da Comis
são de Relações Exteriores, foi a Mensagem reconstituí
da e, em data de 9-8-66, distribuída ao Deputado Ewaldo 
Pinto que, no dia 24 do mesmo mês, requereu a audiên
cia do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o 
que foi deferido. RCn:ovado, várias veZes, o pedido, afi
nal veio aquele Ministério a se pronunCiar, em i' de 
março de 1968, através d_e manifestação, devidamente 
aprOVada ·pelo e!lião Miliísiro Jarbas Passarinho, da Co
miSsão- Permanente de Direito Social. Essa Comissão 
pronurtcioU-se, por ci'nco votos contra quatro, através da 
Resolução n9 39/67; o Parecer do Dr. Alfredo E. da Ro
cha Leão, concluiu "que o vigente texto constitucional 
ríãó" pirrillte a- ratíflcação da Con'venção n9 87', e de quC:, 
quando não houver a esse impedimento constitUcioilal, a 
questão da conveniência de ratificar-âitã ConveÍlç_ão sC
ria questão pofíl:ica a Sêr resolvida pelo GoVerno, COnsi
derando as condições do momento atual brasileiro". 

Em 1970 é, novamente, reconstituída a Mensagem e 
redistribuída ao Deputado Pires Sabóia. Após -ieda
maçÕes-do_ nobre Depu!ado Fernando Coelho, em maio 
de 1978 e em março de 1979, foi i matéria redistribUída 
ao- nobre Deputaçlo Hugo Napoleão, em 31-5-79, s_endo 
que, após novas reclamações dos Deputados Alceu 
Collares e Fernando Coelho, o parecer veio a ser proferi
do em 25-6-80, solicitarido o -Relator a audiência prévia 
da Comissão de ConstituiçãO e Justiça, tendo o nobre 
Deputado Célio Borja solicitado vista. Novas recla
mações foram apresentadas em plenário, pelos Deputa
dos Fernan_Qo Coelho e Alceu Collares, sendo que, em 
14-6-83, a Mensagem foi redistribuída ao Deputado 
Marcelo Unhares. Não tendo havido ma_nifestação, o 
Presidente dã COmisSão de Relações Exteriores, Deputa
do PedrO Colin, nos termos regimentais do art. 49, § 39, 
avocou a matéria e emitiU pa-recer, em 20~6-84, pela Cori
ve~iência da apc:_qvação do texto da Convenção nY 87, na 
forma _do Projeto de Decreto Legislativo~ ora em exame. 

II- Voto do Relator 

Nos termos regimentais do art. 28, § 18, deve estaCo-· 
fuissão m:anifestar-se sobre o mérito da proposição em 
debate, que foi despachada unicamente a este Órgão 
Técnico. 

A Convenção n9 87, da Organização Internacional do 
Trabalho~ contém as seguintes disposições, conforme 
consta do lúcido Parecer do nobre Deputado Pedro Co
lin: 

, .. Art. 2"' Firma o direito de os trabalhadOres C 
empregador~, sem distinção de qualquer espécie, 
constituirêm,_ sem autorização prévia, organizações 
de sua escolha, assim como de se filiarem a essas or-
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ganizações, sob a única condição de se conforma~ 
rem com os estatutos d<1s mesmas. 

Art. 3~' Estabelece que tais organizações terão 
o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos 
administrativos, de eleger livremente seus represen
tantes, de organizar sua gestão e atividade e de for
mular seu programa de ação. As autoridad-es públi
cas deverão abster-se de qualquer intervenção que 
possa limitar esse direitQ ou entravar seu exercício 
legal. 

Art. 49 As organizações não estarão sujeitas à 
dissolução ou à suspensão por via administrativa~ 

Art. 59 Dispõe que as organizações-de traba
lhadores c empregadores poderão constituir Fede-. 
rações e Confederações. Acrescenta que tais organi
zaç_Õ!!:s terão dix:e"ito de filíar-_~_às organizações !ri~ 
ternacionais de trabalhadores e empregadores." 

"Art. 89 Fica estatuido que as orgariizaÇões no 
exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela 
presente Convenção deverão respeitar a lei. No en
tanto, a legislação nacional não deverá prejudicar 
nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias 
previstas na Convenção. 

Art. 99 Com relação às Forças Armadas e à 
Polícia, as garantias previstas na CoriVenção serão 
determinadas pela legislação nacional." 

Este primeiro elenco de disposições refere-se à Liber
dade Sindical. A Parte II cujda da proteçào do Direito 
Sindical e estabelece, em seu Artigo-II, que cada 
membro da Organização se compromete a tomar todas 
as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos tra
balhadores e aos empregadores o livre exercício do direi
to sindical. A Parte III dispõe sobre Medidas Diversas e 
a Parte IV engloba Disposições Finais. 

Preliminarmente, causa esfranheza a este Relator que 
matéria de tamanha importância tenha adormecido, nas 
gavetas dos Relatores, durante tanto tempo: de 31 de 
maio de 1949 até o final. E que somente conte deste ano 
de_l984. E que somente conseguiu ser apreciada graças à 
atitude valorosa do nobre Presidente da Comissão _de 
Relações Exteriores, Deputado Pedro Colin. 

Não desejo assacar dú_vidas sobre o comportamento 
do Congresso Naciorial e dos diversos Relatores. Mas, 
indubitavelmente, pode-se indagar que interesseS estã
riam em jogo ou que política estaria seildo praticada 
para que o Congresso não viesse a eXpender pronuncia
mento sobre tão transcend_ental questão. Não cito pes..: 
soa: mas, inegavelmente, identific.o forças contrárias ao 
verdadeiro sindicalismo, livre e democrático, como as 
que deram origem a essa injUstificável, sob todos os as
pectos, procrastinação. 

Permito-me transcrever trecho do voto vencedor na 
Comissão Permanente de DireítO- Social que, diga~se de 
passagem, preferiu escudar-se em dúbia iricrinStituCiOT!a
lidade para afastar a possibilidade de apreciação da ma
téria Pelas Casas Legislativas, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

cional esse direito apenas no conCerifente àS fOfça_s 
armadas e ã polícia: 

V_- não poderia manter a contribuição sindicaL 
33. Bem se percebe assim o significado da ratifi

cação do citado instrumento"_ .. 
Repito, pois, agora, neste ano de 1984, e não 

--mais no distante 14-3-67: bem se percebe assim o sig
nificado da ratificação do citado instrumento! 

Se ratificado, o trabalhador brasileiro passariã. a ter
mais expressão, maior fOrça de luta, maior autentiCída
âe. Ficaria livre da tutela estatal que, a título de pretegê-

~iO, ãcãbã ___ pOr tolher a sua atuação. 
Teria si~o por medo da libertação dos sindicatos que 

essa Mensagem ficou trinta e cinco anos adormecida na 
Câmara dos Deputados? Por que o Brasil não se_mani
festou, _claramente, sobre a Convenção n9 87 da O.I.T? 
Dos pa:íscs--filiadÕs à O.I.T., 94 já fãtificaram--essa Con
vençjo, deiltre- eles mere_c_endo destaque a Argentina, 
Áustria, Bélgica, Bolívia, Canadá, Espanha, Fílipinas, 
França, Hungria, Israel, Itália, lapão, México, Paraguaí, 
Pcrú, Polônia, Suécia, União Soviética e Uruguai. 

Permito-me·, uma vez mais, abordar esse tema da pro~ 
crãS'ünaçào _da Câmara em apreciar a Convenção. O 
nobre Deputado Hugo Napoleão, ao apresentar seu vo
to, em is. de junho de 1980, assim se·expreSsou: 

"Por que terá assim agido o Legislador? Terá 
sido moroso'! Displicente? Negligente? Terá este re
lator agido da mesma forma, ao examinar, por lon
gos meses os aspectos e implicações jurídicas que 
envolve-m o AtO Jurídico Internacional ora em estu
do? Ou será que já devesse ter opinado, quando sabe 
que, há mais de 30 aitos, o Congresso, não o fez? 
Ou, Pelo contrário, se há 30 anos não houve mani~ 
festaÇão, Por que agir rePentina e abruptamente? 
Tais sugestões devem ser analisadas. Posso, contu
do, afirmar que o Legislador não agiu maL Ele sabe 
o queJaz. Participa de um Poder que é também uma 
Casa Política por excelência. Não tefáele jUlgado 
que não chegou a hora da aprovação da matéria? É 
evidente que há a observãr aspectos de constitucio
nalidade e de confronto com a legislação interna. 
Será que, em face disso, o Legislador não terá dese
jado evitar a rejeiÇão da matéria, fato que faria ruir 
a consolidação do movimento sindical no País? Re
pito: deve-se bem e profundamente reflefir sobre a 
matéria." 

Bem e profuridamente refletílido sobre_ ã -matêria,-che- ~ 
go à conclusão de que: 

,:_deixar sem- apreCiilção, pOr trinta- e -cincO ·anOs, ã 
Convenção n9 87 equivaleu, na prática, a rejeitar a ma
téria.~E-sem os aspectos altamente nêgativos, e temidos, 
de uma rejeiçãó-Tornial; 

-como ruiria a consolidação do movimento sindical 
no País'! Pela retirada da proteção oficial, do mandonis

- mO dos--d;nos do POder? ba perffianênCiã -daS impo-
... 31. Admitindo,_tão-somente para argumentar sições, tã-o a gosto dos regimes ditatoriais? - -

que não existisse o mencionado obstáculo constitu- -_a não_. apreciação da matéria foi ato político, pro~ 
cional, e entrando no exame do problema da conve- fundamente pensado. Não foi fruto de uma pretensa re-
niência, cumpre observar, desde logo, que a ratifi- flexão, longa de trinta e tantos anos. E, sim, reflexo de 
cação da Convênção n9 87 importaria em radical alte- uma querida e sempre imposta posiç-do de tutela sobre os 
ração do direito positivo nacional. sindicatos e os trabalhadores. 

32. Em verdade, ratificada a Convenção !l9 87 O regime militar, instalado no Poder_em 1964, preten-
ter-se como conseqUência: dia o arqUiVame-nto, puro e simples, do Projeto de De-

I- os sindicatos teriam o dire_ito de livremente creto Legislativo que apreciasse a Convenção. Nesse sen-
elaborar seus estatutos, eleger seus representantes, tido, o nobrcDeputado Pedro Colin, em seu parecer, fez 
organizar seus programas de ação e suas ativídades, juntar aos autos cópia de uma nota do Chefe do Serviço 
devendo a autoridade política abster-se de qualquer de Relações COm o Congresso, do Ministério das Re-
intervenção que prejudique esse direito; lações Exteriores, datada de 20 de agosto de 1970, na 

II -os sindicatos não estariam sujeitos a disso- qual está sugerida essa posição .. tendo em vista q_tJ.e a 
lução nem a suspensão por via administrativa; aprovação da Convenção importaria na obrigatoriedade 

III- as organizações sindicais poderiam livre- de lnodificaçôeS fnconvenientes na atuallegislação iniú-
mente filiar-se a organizações internacionais; ~ -- - -na-bfãSífeii-8.'-.-. - -

IV- os funcionáriOS públicos poderiam formar Quais súiain eSse iriconvenientés, já o apontamos ao-
sindicatos, ficando na dependência da legislação na- tcs: direito de_ livre elaboração dos estatutos, ausência de 
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- - -mTer'venÇãQ e_statal, impossibilidade de dissolução ou 
suspensão do sindicato por ato do Poder Público, per
missão para que as entidades brasileiras pudessem filiar
se ãs suas congéneres internacionais, supressão da con-

- tribuiçà9 sindical e possibilidade de os funcionários 
públicos organizarem seus sindicatos. 

Há algumas vozes, atreladas ao Poder Público e dese
josas da submissão dos sindicatos 

_Há algumas vozes, atreladas ao Pod'er Público e dese
josas da submissão _dos_ sindicatos à vonta.de estata.l,,que 
arguem Ser esta Convenção contrária, às normas consti
tucionais brasileiras. Trata-se de mais um- exercício inte-

: lectual para impedir a aprovação. Refutou essa insidiosa 
argumentação o voto do ilustre Dr. Júlio César do Prado 
Leite na Comissão Permanente de Direito SociaJ~ que es- -
tá anex-ada aoS presentes autos e cuja leitura recomendo, _ 
na fntegra. Todavia, desejo destacar alguns trechos dessa 
peça eminentemente favoráveis aos direitos dos sindica
tos; 

"Identidade de propósitos entre a Convensão e a 
Constit~~ç_ão Federal. 

78. Por tÔdo o eXposio, estamos convencidos 
de que a Convenção n\" 87 guarda perfeita compati
bilidade COf!I os pressupostos fixados pela Consti- -

- tuição Federal do Brasil, na parte relativa à organi
zação __ sindical. 

79. Assim, o fato de que a personalidade jurídi
ca do sindicato, a sua representação nas convenções 
coletivas e o exercício de funções delegadas do po
der público estejam condicionadas à lei; não se 
opõem ao preconizado no referido ato internacio
nal. 

80. Tampouco a obrigatoriedade do voto nas 
eleições sindicais -tOlhe a garantia que se quer firmar 
pela Convenção n\" 87 procurou cristalizar. 

81. Revela-se, assim, que o princípio enunciado 
no_ .. caput" do art. 159 da Carta Constitucional- é 
livre a assÕciação profissiOrial ou sindicâJ- tem o 
mesmo Sentido que se emprestou à expressão liber
dade sindical que a Convenção n9 87 procurou cris-
talizar. --

Independência do_ sindicalismo 
82. A Convenção n9 87, porêm, na parte firial 

de _seu _artigo 89 enfatiza que a legislação _nacional 
"não deve atentar, nem deve ser aplicada, de modo 
a que _suprima as garantias inerentes à liberdade sin
dic31", islo ê, à independência do sindicato na con
duÇão dos assuntos- que lhe São próprios e frente ao 
Estado. 

83. O maior esforço e a maior conquista da ci
vilizaÇão contePorânea, que vê o Estado pleno de 
poderes ·e cóm força inusitada, é limitar o exercfcio 
de tais poderes e regular rigidamente o emprego de 
tal força. 

84. Nada pode contra o Estado, mas todo este 
pOderio- o Estado moderno o emprega também em 
auto-limitar-se para garinti{ Princípios fundamen

- tais necessáriás à vida humana, à segurança dos ci
dadãos e à defesa organizada, no mei-o _SOcial, dos 
inte-resses antagônicos. 

85. Entre esses iiiteresses antagônicos repon
tam, relevantíssimos, qs que naturalmente tocam 
aos patrões e aos operários. Uns, inclinados à maior 
poupança e ao menor gasto no que tange à mão-de
Õbra; outros reivindicando paga justa, vale dizer ca
paz de assegurar a si e à sua família condições de 
vida compatível com a dignidade humana. 

86. O iilslrumenial sindical construiu a vida 
idônea por onde transitam tais i'nteresses e ao flm, 
compõem-se os propósitos de início conflita-tlteS.

-ª7, O Estado não deve ser indif~rente a meca
nismo de_ tal relevância. Deve emprestar-lhe prestí
gio -e autoridades. 

88. E antes que tudo, a seu respeito.- necessita
se mostrar isento. 
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89. A isenção do Estado há que se revelar, de 
logo, no acolhimento da vontade sindical, isto é, na 
sagração do princfpio da não interferência. 

90. Não há pOder de interferência-- há violên
cia. 

91. A violência atenta contra o equilíbrio âa.s 
partes e mutila a vontade sindical. 

92. O sindiCatO SO& intervenção dO Estado -
claro ou transvestido na forma do peleguisino,-ê sin
dicato sem representatividade. Tal fenômeno im
porta na orfandade da categoria profissiOnal que se 
vê sem possiOilidade de desempenho eficierite no 
jogo dos antagônismos obreiro-patronais. 

93. E quando essa intervenção se estende a toda 
rede sindical, a orfandade é mais completa ainda, 
não só peránte o patronato, mas diante do próprio
Estado pelo rompimento das comunicações que lhe 
poderiam chegar do pensamento e dos sentimentos 
da massa sindicalizada. 

94. Pois o papel do Estado de mediador entre 
os antagonismos sociàis empfcsta-the,- ta~lnbém, a 
responsabilidade de ouvir os reclamos dos cidadãos. 

95. E aqueles reCian10s concernentes à remune
ração,- ou à insUficiência da remuneração da massa 
trabalhadora encontra seu conduto mais próprio 
nas organizaçõe-s sindicais. 

96. Assim, não só deve o Estado prestigiar o 
sindicato, mas dele se valer como instrume"ilto hábil 
para aferir as reivindicações populareS," · 

Verifica-se, pois, qUe exísii ComPatibilidade entre as · 
normas constitucionais brasileiras e o texto da Con
venção n9 87, da Organização Internacional do Traba
lho. O que decorreria da aprovação seriam necessárias 
alterações na legislação brasileira para efetivar, iriiiludi
vclmente,_ as garantias e as liberdades sindicais Preconi
zadas pela aludidu Convenção. 

A aprovação desta Convenção n'i' 87 representa ponto 
de honra daqueles que querem um sindicalismo -"tanto 
patronal quanto obreiro - realmente livre e rrorteador 
de seu próprio Caminho-.-NãO-aceitamos que se continue 
a tutelar os trabalhismo brasileiro. As rafzes autoritârias 
de nossa legislação -se necessárias nos idos de_l940-=. 
hoje não podem subsistir. 

Existe manifesta incompatibilidade entre regimes de 
força e o sindicafíSnio- li v ré:- Nesse ffiomento histórico, 
em que o Brasil procura n-Ovos camiilhos e o aperfeiçoa~ 
menta de suas instituições- péiffiiC8.5, itáaã. mais próprio e 
adequado do que g aprovação desta Convenção n'i' 87, da 
OIT, que representa, embora tardiamente, a reconquista 
da vanguarda na defesa dos direitos sindicais, de Cjue 
nosso País tanto anda necessítado. 

Fã.ce ao Exposto, voto pela aprovação deste Projeto 
de Decreto Legislativo n9 58/84. 

Sala da ComiSSãO, Francisco Amaral, Relator. 

III - Parecer da Comissão 

A Comissão de-Tfa6ãlho e Legislação Social, em reu
nião ordinária de sua Turma ''B", realizada em 15-S-84, 
opinou, unanimemente, pela Aprovação do Pfojeto ·de 
Decreto Legislativo n9 58/84, nos termos do PareCer do 
Relator. 

EstiVeram pre.c;:érites os Senhores Deputados: Luiz 
Dulci, Presidente; Francisco Amaral, Relator; ~dme Ta
vares, Cássio Gonç·ãtve"s", Myrthes Bevilácqua, Sebastião 
Ataíde e Mendes Botelho. 

Sala das Sess.ões, 15 de agosto de 1984-- LuísDulci, 
Presidente - Francisco Amarai, Relator. 

(Às ComissõeS de Relações Exteriores, de Consti~ 
tuição e JuStiça e áe Legislação Soda/.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O expedien
te lido ~aí â pubÜcação. 

Sobre_ a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
!~'-Secretário, 

DIÁRIO J)()CONGRESSONACIONAL (Seção IIL c 

São fidos os seguintes 

REQUERIMENTO N:213, D)l19!J.! 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento InternO, para o OfíCio nç S/15, de 
1984 (nç 204/84, na origem), -pela qual o Senhor Presi
dente da RepUblica solicita autorização do Senudo para 

_que o Governo do Estado do Amazonas possa contratar 
operação de crédito no valor de USl20,200,000.00 (vinte 
milhões e duzentos mil -dólares). 

Salã de Sessões, 19 de--setembro de 1984.- Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 214, DE; 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem nç 156, de 
1984 (n~ 320/84, na origem)~_pela qual o Senhor Presi
dente da República solícita autorização do Senado para 
que o governo do Estado da Paríba possa contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 3 I ,76L029.820,00 (trin
ta e uin bílhões, setecentos e sessimta e um milhões, vinte 
e nove mil, oitoce-ntos e vinte cruzeirosr. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984,- Aloysio 
C~ves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral)- Os requeri
mentos lidos serão objeto de deliberaç~o urós u Ordem 
do Dia nos termos art. 375, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1_9-Secretário, 

,São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 215 DE 1984 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Re
públiCa para participar, como Observador Parlamentar, 
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia 
Geral" das Nações Unidas, solicito autorização do Sena~ 
do par"a acei~ar a referida missão, nos termos dos arts. 
36, § 29, da Constitu-ição e 44 do Regimento- Interno. 

Sala das S_essões, 19 de setembro de 1984.- Luiz Via
na. 

REQUERIMENTO No 216 DE 1984 

Tei"tdo sido designado pelo Seriiior Presidente da Re
pública parà participar, como Observador Parlamentar, 
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Sena
do para aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 
36, § 2'i', da Constituição e 44 do Regim_ento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembr_o de 1984.- Saldanha 
Derzi. 

REQUERIMENT<J No 217 DE 1984 

Tendo sido designado pelo Senhor _Presidente d~ Re
pública para participar, como Observador Parlamentar, 
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Sena
do púa aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 
36, § 2"' da Constituição e 44 do Regiinento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984.- Milton 
Cabral. 

REQUERIMENTO N• 218 DE 1984 

Tendo sjdo designado pelo Senhor Presidente da Re
pública para participar, como Observador Parlamentar, 
da Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Sena
do para aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 
36, § 2~>, da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984. __ ~ Raimundo 
Parente. 
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REQUERIMENTO No 219 DE 1984 

_ Tendo sido convidudo para participar da Dc;legação 
Brasileira à 71• Conft:rên.cia Interparlamentar a se reali
zar_ em Genebra, no período de 24 a 29 do corrente mês, 
solicito autorização_ do Senado para aceitar a referida 
miSsão, nós termos dos arts. 36, § 2~>-, da Constituição e 
44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984.- _AJo_ysio 
Chaves. 

RÊQUERIMENTO N• 220, DE 1984 

Tendo sido convidado para participar da Delegação 
Brasileira à 72' Conferência Interparlamentar a se reali· 
zar em Genebra, no período de 24 a 29 do corrente mês, 
solícito autorização do Senado para aceitar a referida 
miss~o. nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 
44 do Regimento Interno. 

Sàla das Sessões, 19 de setembro de 1984.- Humber
to Lucena. 

REQUERIMENTO No 221 DE 1984 

Tendo sido convidado para participar da Deregação 
Brasileira à 72' Conferência Interpàrla-men-tar a se reali
zar _em Genebra, no perfodo de 24 a 29 do corrente mês, 
solicito autoriZação do Senado-piara ãceítar a referida 
missão, nos termos dos arts. 36, § 2'i', da Constituição e 
44 do Regimento lnterno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984. - Nelson 
Carneiro. 

REQUERIMENTO No 222 DE 1984 

Tendo sido convidado para participar da Dekgaçào 
Brasileira à 72' Conferência lnterpar!amentar a se feali
zar em Genebra, no período de 24 a 29 do correiiie mês, 
solicito autorização do Senado para aceitar a referida 
missão, nos termos dos arts. 36, § 2~>, da Constituição 'e 
~ do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984.-- josé 
Uns. 

REQUERIMENTO No 223,- DE 1984 

Tendo sido convidado para participar da Delegação 
Bi'asíleira à 72f Conferência Jnterparlamentar a se reali
zar em Genebra, no período de 24 a 29 do corrente mês, 
soliCitõ autorização do Senado para aceitar a refer:idu 
missào, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 
44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1984. "Enêas Fa
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- De acordo 
com o art. 44, § 49, do Regimento Interno, os requeri
mentos lidos serão remetidos à Comissão de Relações 
Exteriores, devendo ser submetidos à deliberação do Ple
nârio após a Orâem do Dia, em virtude do que se acha 
previsto no art. 388, item "b", da Lei Interna, 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-DiScussão, eril turno únicO, da-redação final (ofe
recida pela comissão de redução em seu parecer n~ 
471, de I 984), das emendas do Senado ao Projeto de 
lei da Câmara n'i' 126, de 1984 (n'i' 1.950/83, na-Casa 
de origem), de iniciativa- do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a criação e o funiona
mento do juizado especíal de pequenas causas. 

Em discus;ão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
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Encerrada a discussão, a redução final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria voltará à Câmara das Deputados. 

É a seguinte a -reâil.ção- finil.T -aprovada 

Rcdação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 126, de 1984 (nll-1,950/83, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a criação e o fun
cionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas. 

EMENDA N' I 
(Corresponde à Emenda n~' 1-CCJ) 

No art. 42 do Projeto 
Onde se lê; "embargante" 
Leia-se: "recorrente" 

EMENDA N' 2 
(Correspondente à Emenda n9 5-CCJ) 

Acrescenta ao Projeto o seguinte art. 46, 
renumerando-se os demais: 

. "Art. 46. Se a sentença for confirmada pelos 
próprios fundamentos, a súmula do julgamerito ser~ 
virã de acórdão." 

EMENDA N' 3 
(Correspondente à Emenda_ n9 J~CCJ) 

Acrescente~se ao art. 46 do Projeto, a ser renumerado_ 
como art. 47, logo após a expressão "na sentença" a ex~ 
pressàQ uou ·acórdão". 

EMENDA N' 4 
(Correspondente ã Emenda n9 4~CCJ} -

Acrescente~se ao art. 50, iri fine, dÕ Projeto, a ser renu~ 
merado como art. 51, a expressão "em primeiro grau de 
jurisdição". 

EMENDA N' 5 
(Córrespondente à Eineilda n9 S~CCJ) 

O art. 52 do Projeto, a ser renumerado cOmo art. 53, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 53. A sentença de primeiro grau Iiãõ 
condenará o vencido em custas e honorários de ad~ 
vogado, ressalvados os casos de litigância de má te. 
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 
custas e honorários de advogado, que serão fixados 
entre 10% (dez porcento) e 20% (vinte por cento) áo 
valor de condenação ou, não havendo condenação, 
do valor corrigido da causa." 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 2: 

DiscuSSão;- em turno sa.ipleffietúar, do substitufí~ 
vo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9-ll6, 
de 1982 (n9 4.454/81, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto~lei n9 972, de 17 de outubro 
de 1969, tendo 

PARECER, sob n" 469, de 1984, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão. 

Ó Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral}- ConcedCI a -
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. ~ 

O Sr. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para discu
tir. Sem n.:visào do orador.)- Sr. Presidente: 

Permitirá V. Ex• que, antes de manifestar-me sobre o 
projeto cm curso, f:.~ça, neste momento, uma declaração, 
na qualidade de Presidente da Frente Parlamentarista. A 
Comis.~ão Especial, hoje, aprovou o texto do substitutivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

do nobn: Sc:nador Jorge Bornhausen com um grave equí
voco. 

O par!umcntarismo é o regime cinde o Legislativo diri
ge a Nação e, pela primeira vez na história do parlamen
tarismo do mundo, o Yice~Pre!sidente, que já não ex:iste 
no parlamentarismo, passaria, se aprovada a emenda, a 
presidir O Congresso Nacional. Assim, o Executivo pre-. 
sidiriu nào só o chamado Poder Executivo mas também 
o Puder Legislativo, o que é uma aberração. 

De modo que, em honra da fidelidade com que tenho 
lutado a vida inteira pela instituição do p'arlamentaris
mo, quero deixar aqui o meu protesto contra esse_dispo
sitivo. Oulros podem ser objeto de debates, mas esse é 
doutrinariamente chocante e original, tristemente orig-i~ 
na!. 

Sr._ Presidente, quero dizer a V. Ex• que estou de acor~ 
do com o projeto em curso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (fliiltÕ-~ -Cabral) ~-Continua 
em discussão o substitutivO. (Pãusil.T 

Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro encerra~ 
da. 

Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é 
dudo como_ definitivamente adotiido, nos termos do 3.rt. 
318 do Regimento Interno. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

É _e- _5_egu·i~-te o ~~bs-tituti~o aprov~d~ 

Redação do vencido para o turno suplementar, do 
sub_stitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câtriara 

_ _n9 11_6, de 1982 (n9 4.454/81, na Casa de origem, que 
altera dispositivos do Decreto-lei n~' 972, de 17 de ou
tubro de 1969. 

O Congresso Nacional decreta: 
A ri. í Q Os_§§. 39 e 49 do art. 4~' dO DeCretO-lei n"' 972; 

de 17 de OútUbro di 1969, são renumerados, respectiva-
mente, para §§ \9 e 2~' 

Art. 29-- A alínea c do§ 39, renumerado para§ I~', a'? 
art. 4~' dQ Deci"cto-lei n9 972, dc~.-17 cfe o.utUDro de -1969, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

'-'Art. 4Q 
§ ,, 

c) proviSionãdos na forma do art. 12, aoS quais 
será assegurado o direito de transTormar Seu ·regii~ 
troem profissionaf, desde que comprOvem o exercí~ 
cio de atividade jornalística nos doiS últimos anos 
anteriores à data do Regulamento." 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentarã esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publi
cação. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 3: 

DiscuSSão, em turno único, do paiecef da Co"nils
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 
130, de 1984 (n" 280/84, na origem), de 9 de agosto 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
Rep_ública submete à_ deliberação do Senado à esco-
111a-do_ Senhor João Carlos Pessoã Fraioso, Minis
tro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de EmbaixadOr do Brasil na 
Espanha. 

Itc-m-4: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis~ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
151, de 1984 (nQ 314/84, na origem), de ?_de junho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República :-.ubmcte à dclibt:ração do Senaâo a escõ~ 
lha do Senhor Eduardo Moreira Hosannah, Minis~ 
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tro de Primeira Classe, da carreira de Diplomuta, 
pam exercer a função Je Emb:iixuJor do Brasil jun
to à República Oriental do Uruguai. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -As matérias 
consL<.mtes dos itens 3 c 4 da p<tuta da presente sessão, 
nos termos da alineu "h" do art. 402 do Regimento In
terno. deverão ser apreciadas em seS'Sào secreta. 

Solicito uos Srs. funcionários as providências neces~ 
sárias, a lirn de que seja respeitado o _dispositivo regi
mcnl:ll. 

(A S/iSS,/0 TORNA-SE SECRETA ÀS 18 HO- _ 
-R,IS !i4R MINUTOS E VOLTA A SER P0BLICA 
iiS IR //ORAS E 59 MINUTOS.! 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) Estã reaberta a 
sessão. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa~se;-agóra, à apreCiação do Requerimento n9 213, 

de 1984, lido no Expediente, de urgência, parã o Oficio 
n' S-15/84. 

Em votaçãQ o requerimento. 
Os_Srs. Senadores que o aprovãm queiram permanecer 

-sentados. (Pa.usa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da 

matêria que foi despachada às Comissões de Fiminças e 
de Constituição e Justiça 

Solicito_ ao_ nobre Senador Saldanha Derzi o pafecer 
da Comissão de -F'iriançaS.-

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Sr. Goverriador âo Estado do Amazonas, nã fonna 
do disposto no art. 42, item IV, da Constituição, solicita 
ao Senado Federal a competente autorizffção para con~ 
tratar operação de empréstimo eXterno no valor de US$ 
20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil dólares 
norte-americanos), destinada à rolagem da dívida e à li~ 
quidação de compromissos externos jã vencfóos _e-Veilcf~ 
veis em J984 e 1985, cujà priodáãde fói' reconhecida pela 
SEPLA~-P~. -através _do Avis-o n~' 691/84. 

2.--0 __ orr:C!~ _do Sr. Governa90r esclarece que O .. Go
verno Amazonens~ vem adotando severas medidas res~ 
tauradoras do equilíbrio das finanças estaduais, abala~ 
das em decorrência da política de endividamento prati
cada na Administração anteríor que, através de compro
missos externos assumidos e não honrados, deixou para 
a atual AdministraçãO um nefasto legado de dívidas ven
cidas e não pagas, referentes aos exerdcios de 1980 e 
198(, áfém de outros velicíveiS a curto e-médio prazos". 

3. Prossegue afirmando qoe 

..0 valor cumulativo-dessas obrigações vencidas, 
acresçido de jtiios sobre juroS e infindãvel correção 
e.trrtbial, torna-se insuportável, face à limitação das 
receitas orçamentãrias, uma vez que, apesar desses 
débitos jâ. h a verem em parte sido resgatados pelo 
Çioverno da União, por deformação-do atual siste-

- ina~de Procediffiento e critérios adotados, não houve 
a respectiva internalização do montante vencido, 
com a conversão do débito em moeda nacional, 
como seria correto e plausível, penalizando~se assim 
o Erário Esta4ual com um fardo esnl<lgador _e cres
centemellte onei".oso. Dada a necessidade de reesca
lonamento do cronograma de pagamento de todos 
os débitos externos existentes, vencidos e vencíveis, 
de forma a adequar esses compromissos às reais 
possibilidades do Erário Estadual, desde o início do 
meu Governo foram efetuadas gestões junto ao Go~ 
-veino Federal no sentido de obter a rolagem da dívi~ 
da. atravês de um novo empréstimo externo, nova
lor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de 
dólares), recursos esses que permitiriam Umã-:il:Co
modação ra.Zoâvel ·quanto à conciliação de obri
gações impostergáveis da _Fazenda Estadual, a 
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exemplo do pagamento do funcionalisri10 e- m-anu
tenção da máquina-- administrativa, com a -amOrti: 
zação de débitos convenientemente aprazados (vide 
cópia anexa do Ofício ilil "OE- 442/83, de 27-5-83 
dirigido ao MinistrO-Chefe da SEPLAN-PR)." 

4. A Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República ao examinar o pleito (Aviso Jii>-09-(784), reco
nheceu a prioridade requerida, assim como a capacidade 
de pagamento do Estado, até o limite correspondente a 
US$ 20,200,000.0U -(vinte milhões e duzentos mil dóla
res), devendo esse limite de empréstimo obedecer ao se
guinte cronograma: em t 984, US$ 5,2 milhões; em 1985, 
US$ 15,0 milhões. 

5. Em atendimento às normas da Comissão de Fi
nam;as foram anexados ao pleito alguns elementos fun
damentais para a análise do endividamento Estadual. 
Assim, temos: 
Posição: 30-3-84 Valor: Cr$ 1,00 
Dívida lntralimite- --- ;,-Cr$ 4.737.882.10_0 __ 
DíVida Extralimite =·Cr$ 65.43A.399.500 
Dívida Externa = ·crS 46.725.000.000 
Total da Dívida_ Consolidada = Cr$ 116.898.281.800 

6. Em função da receita arreCadada em 1983,- des-
contadas as operações de crédito realizadas em 1983 e 
corrigida a receita líquida até março de 1983, os parâme
tros do endividamento em função da Resolução n~ 62, de 
1975 (art. 29 itens I;-n e liD seriam:-

Valor Cr$ 1,00 
1- Montante Global ~ CrS 84.632.214.200 
n- Crescimento real anual = ·crS 24.180.632.600 
III- DisPêndio anual máximo-= :crS 18.135.474.500 

7. S_omadas as parcelas das dívidas intralimite + ex
terna e excluída a parcela da dívida extralimite: que não ê 
computada para efeitto do montante (Resolução n9 93, 
de \976, do Senado Feredal), verificamos qUCO montan
te real atinge Cr$ 51.462.882.300,00 (cinqüenti e um bi
lhões, quatrocentos e sessenta e dois-milhões, oitoceritoS 
e oitenta e dois Inil e trezentos cruzeiros), inferior ou 
aquém do limite fixado pelo item I da Resolução n9 62, 
de 1975. Quanto ao montante, verifica·mos·que-há fõlga 
suficierite para rióviS cofllfaüições, Inclusive para supor
tar a pay;cela da dívida extralimlte (Cr$ 
24.180_632.600.00). ·- . 

8. Quanto ao- dispêndio anual, verificamos qUe pelo 
tipo da operação - rolamento e ajustamento da dívida 
não- haverá alteração substancial, país a operã'çãO ser
virá para ajustai' pãgamentos já vencidos com o neces
sário reescalonamento da dívida externa existente, com
patibilizando, o dispêndio ri::at da dívida externa com a 
capacidade de pagamento do Estadci dQ Amazonas. 

9. Há a considerar, ainda, que a operação serâ pro
cessada em duas etapas: em 1984, a parcela de Us$ 5,2 
milhões; em 198".),-õS r6Süii1lt!s USS 15,0 milhões. 

to. A operação, como _vemos, irá atender a uma si
tuação de emergência financeira do Gollerno do Estado 
do Amazonas que está impossibilitado de honrar os 
compromissos assumidos na gestão anteríor, razão, por 
que, acolhemos o presente pleito. 

Para atender as disposições do Regimerito Inteiito e 
da legislação pertinente, forâm aneXados ao processado 
os seguintes documentos: 

a) cópi"a da Lei Estadual n9 1.598, de 12 de julho de 
1984, autorizando o Governo Estadual a contratar uma 
operação de crédito externo, até o valor deUS$ 100 mi
lhões, para fazer fãce a compiomissos-vencidos e não pa
gos, com os respectivos encargos; 

b) aviso n9 691, de I~' de julho de.J984 da SEPLAN,_ 
reconhecendo o caráter prioritário-da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até o limite de USS 
20,200,000.00 {vinte-milhões e duzentos mil dólares) em 
t985; 

c) Exposição de Motivos ril' 102, de 29- de agosto de 
1984, do Senhor Miilistro de Estado da Fazenda fayorâ
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon-

DlÃRLQDOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1984 

do o s_eu encaminhamento ao Senado Federal, para os moedas, de principal, jlr.nto a grupo financiador a ser in
fins do art. 42, Item lV, da COnstituição; - - ----- dicado sob orieritãÇão dO Ministério da Fazenda -e" do 

d) Ofício (FIRCE-CREDE n9 84j2J5) do Departa- Banco Central do Brasil, destinada à liQuidação dos 
menfo-de Fiscilização e Registro de Capitais Estrangei- com pi-omissos externos existentCS daQuéle bstado·, vencí-
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri- veis em 1984 e 1985, obedecido o seguinte cronograma 
bui<;ões conferidas pelo Decreto n"' 65.071, de 27-8-69 e de-contratações: em 1984, US$ 5,200,0ÔO.OO (cinco mi-
pelo Decreto n~' 84.128, de 29-10-79;- lhões e duzentos mil dólares norte-americanos), em 1985, 

e) comportamento da dívida Estadual (Ir~terna e ex- _ USS 15,000,000.00 (quínze milhões de dólares norte-
terna). americanos)". 

O exame das condições creditícias- dã cipeiação será 2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 
pelo Ministéi-fo da Fazenda, em articuTilção com o B3n- 29 do referido projeto, "realizar-se-á nos termos aprova-
co Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
Q_ecreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que cOndiÇOes crediticiaS da operação a ser efetuado pelo Mi~ 
apresentada a respectiva minuta de contrato com o gru- nistêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Cen-
po financiador. trai do Brasil, nos termos do art. l~' item II, do Decreto 

O Senhor Presidente da República autorizou o GoVet- n9-74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as delnais 
no do Estado do Amazonas a dirigir-se ao Senado Fede- ex.igências dos órgãos encarregados da execução da polí-
ral, na forma do ai't. 42, item IV, da Constituição. tica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 

No caso, foram cumpridas as exigências do Regimen- o dispoSto na Lei Estadual nl' 1.598, de 12 de julho de 
to Interno (art. 403~ alíneas a, b e c). Assim, opinamos 1984, autorizadora da operação". 
favoravelmente_ à solicitação, nos termos do seguinte: 3~ Para atender as disposições do Regimento Interno 

PROJETO DE )tESOLUÇÃO N' 55, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a rea
lizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS -20,200,000.00 (vinte milbões e duzentos mil 
dólares norte-americanos), destinada â liquidação dos 
compromissos externos existentes._ 

O Senado Federal resolve: 
ArL~ll' h-o GOverno do Estado do Amazonas auto

rizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
raçãO- de empréstimo· externo no -valor de USS 
20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado 
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Barico 
-Central do _Brasil, destinada à liquidação dos compro
missos externo existentes daquele Estado_, vencíveis em 
1984 e 1985, obedecido o seguinte cronograma de con
tratações; em 1984, USS 5,200,000.00 (cinco milhões e 
duzentos mil dólares norte-americanos); em 1985, USS 
15,000,000.00 (quinze milhões de dólã.res norte
americanos). 

-Art. 2~'- A operação realizar-se-á nõs termos aprova
dos pelo Po_der Exe_cutivo Federal, inclusive o exame das 
c.Slnd.ições creditíCias da operação a ser efetuada pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1984, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados da exec;ução da política 
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei EStadual nl' 1.598, de 12 de julho de 1984, 
autorizadora da operação. 

ArL 39 Esta resolução entra em vigor nã data de sUa 
publicação. 

O SR. -PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação ·do 
Projeto de Resolução n~' 55, de 1984, que autoriza o Go
verno do Estado do Amazonas a contratar operação de 
crêdito externo no valor de USS 20,200,000.00_(vinte mi-
1hõeS __ e duzentos mil dólares nor_te~americ_anos) para os 
fins que especifica.-(Dependendo de parecer da Comis
são de Constituição e Justiça.) 

Solicito ao nobr_e_Senador Helvídio Nunes Q parecer 
da Comissão de Çonstituiç_ão e Justiça. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Para em1hr 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão 
de Finanças; nos termos regimentais, apresentoU Projeto 

_de Resolução, pelo qual fica- art. \9- "o Governo do 
Estado do AmazonaS autorizado_ a rea_]izar, cOm a ·garan
Lia da União uma operação de empréstimo externo no 
valor USS 20,200,000.00 (vinte inilhões e duzentos mil 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 

e ·da legislação pertinente, foram anexadas ao processado 
os seguintes documentos, alêm dos exigidos pela Comis
são de Fin"anças, conforme o exame do parecer daquela 
Comissão: · 

a) cópia da Lei Estadual n9 1.598, de 12 de julho çie 
1984, autorizando o Governo do Estado a contratar uma 
operação de _crédito externo, até o valor de USS I 00,00 
milhões, para fazer face a compromissos vencidos e não 
pagos, com os respectivos encargos; 

b) Aviso n' 691, de I' de julho de 1984 da SEPLAN, 
reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até o limite de USS 
20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil dólares) em 
1985; 

~) Exposição de Motivos_ n9 102, de 29 de agosto de 
1984, do Senhor Ministro di:: Estado da Fazenda, faVorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n' 84/235) do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri· 
buições conferidas pelo Dec. n9 65.071, de 27-8-69 e Pelo 
Dec. n9 84.128, de 29-10-79; 

e) comportamento da dívida estadual (interna e ex
terna). 

4. Como se verifica dO exposto a matêria foi detalha
damente examinada pela Comissão de_ Finanças, -que 
após cumpridas todas as exigências regitnerttais, (art. 
403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solici
tação do Governo- dO Es-tãdo do Amazonas, nos termos 
do projeto de resolução que apresentou, na forma do art. 
108 item VL 

5. No que compete a esta Comissão examinar- as
pecto jurídico-constitticiánal - nada há que possa ser 
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O parecer 
da Comissão ·de Constituição e Justiça é favorãvel. 

Completada a instrução da matéria passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

p(miia-necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 19-Se_cretário. 



Setembro de 1984 

É liGo o ~eguinte 

PARECER N• 499, DE 1984 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resoluti,o n9 55, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresentou a redação final do Projeto de 

Resolução n9 55, de 1984, que autoriza o Governo do EsM 
tado do Amazonas a contratar operação de empréstimo 
externo no valor 'de US$ 20,200,0001lO=(Vi'flle-mill:l9_~ e_ 
duzentos mil dólares american-os), d_estil)ad_a à rolagem 
da dívida e à liquidação de compromissos externos já 
vencidos e vencíveis_ em 1984 e 1985. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984. ~I>~ 
Pôrto, Presidente- Alberto Silva,_Relator- Saldanha 
Derzi 

ANEXO AO PARECER N9 499, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 55, de 
!984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incíSõ- TV, da Constituição, e eU; . 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 _ , DE_l984 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a con
tratar operaçio de empréstimo externo no valor de 
USS 20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil 
d6Iares americanos), destinada illiquida.çio de com
promissos externos. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É o Governo do Estado do Amazonas auto

rizado a realizar, com a gahntia da União, operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 20,200,00o.oo-(yin-
te milhões e duzentos mil dólares americanos), ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grup-õ fi
nanciador a ser indicado sob a orientação do \.iinistério 
da Fazenda e do Banco Central_do BraSil, destinada à li
qíiidação de compromissos externos d_aquele Estado, 
vencíveis em 1984 e 1985, obedecido o seguinte crono
grama de contrataç-ões: em 1984, US$ 5,200,000.00 (cin
co milhões e duzentos mil dólares americanoS); em 1985, 
US$ 15,0_00,000.00 (quinze ~ilhões de dólares america
nos). 

Art. 2<? A operação realizar-se-ã nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive 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.l9, item Il, do De
creto n'? 74.157, de 6 de junho de 1984, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da e_xecução-da 
política econômico~financeir-a do Governo· Federal e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual n'? 1.5981 de 12 de julho 
de 1984, autorizadan:Cda operação. 

Art. 3<? Esta Resolução entra em yigor na d~üa de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja a redação final 
acaba de s_er lida, esta deve ser submetida imediatárri6nte 
à apreciação do Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em Qis~us~ 
são a redaçào final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. _-
Os Srs. Senadores que ap-rovam a redaçi;O fma,l quei: 

,ram permanecer sen_tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR .. J»RESID~NTE (Milton_ Cabral)- Vai~se pas
sar, agora à-apreciação do ReqUerimento n<? 214/84, lido 
no Expediente, de urgência, para a Mensagem n<? 156, de 
1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

dos. (Pausa.)_ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

inatéTia,-qUe foi despachada às Comissõ~s !fe Economia 
e de COnsíítUição e Justiça. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que vai ser lido pelo Sr. l '?-secretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER N• 500, de 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'l 
156, de 1984 (n'? 320, de 1984 na Casa de origem), do 
Senhor Presidente da Rep6bllca, propondo ao Senado 
Federal, seja autorlzado·o Governo do Estado da Pa
ratôa a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
31.761.029.820,00 (trinta e um bilhões, setecentos e 
sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e 
vinte cruzeiroS). 

Relator: Senador Marcondes Gadelhâ 
O SenhOr Presidente da República encarii.inJia ao exa~ 

me do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) 
proposta no sentido de que seja o Governo àO EstadO da 
Paraíba autorizado_a elevar em Cr$ 31.761.029.820.00 
(trinta e um bilhões, setec-entos e_s_essenta e um mHhões, 
vinte e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros) o montante 
de sua dívida con.&olidada interna, a fim_ de que possa 
contratar operação de crédito juoto_ao B:~mco do Estado 

-da Paraíba S.A., eSte na quaiiCfaài de agen-te financeiro 
do Banco_ Nacional da Habitação, _valor cor~~spondente 
a 4.209.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 7.545,98, vigerite em- rilarço de 1984. 

2. Características da operação: 

"A- Valor: Cr$ 31.761.029.820,00 (correspon
dente a 4.209.000 UPC de Cr$ 7.5451 98, em 
inarçof84; 

B-Prazos: 
I - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
l -juros de 3,5% a.a.; _ 
2- correção monetãria: idÇntica à variação tri-

mestral das ORTN; 
3- dekredere:_ 1% a.a.; 
4- taxa de administração: 2% sj_desenbolso; 
D- Garantia: receitas próprias ou transferên-

cias correnteS_ e de c;apital; 
E- Destinação dos recursos: Dotar os conjuntos 

habitaciorlais, construídos e em fase de çonstrução 
·no Estado, de infra-estrutura bãsica e equipamentos 
comunitãrios." 

3. -Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viãvel econô
mia e financeiramente, 

4. · O Processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 
· ·aJ Le"'rEStadual n'? 4.121, de 4 de dezembro de 1919_, 
àUforizãdora da operação; 

b) .Exposição ,de Motivos (EM n9 103/84) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presi
dente da RepúbiiCã., comuniCando Que o Conselho Mo
netário N?cional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, rormu~ado con~or~e o art. 29 
da-Resolução n<? 93, de 1976, do Senado Federal; e -

c) ~arecer do Banco Central do Brasil - Oeparta
ment9 de OPerações c~m Títulos e. Valores Mo_bitlárioS,_ 

- favor_ãvel ao pleito. -
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5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco 
Cint~al do Brasil, destacamos os seguintes itens para a 
análise da capacidade de pagamento da entidade: 

5. Dados relativos ao balanço de 19&3. 
Valor: Cr$ milhões 

Receita total+ls;.+x 117.400,2 
Operações de crédito realizadas . . . . . . . . 30.323,6 
Receita líquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.076,6 
lndice de corre_ção (mar /84) ..... -.-. . . . . . 1.326,8 
R~.ceita líquida corrigida .... _ .... '"'"·· _115.533,2 
5.2 Limites Operacionais (art. 29 da Res. n9 6f.f75). 

Valor: Cr$ milhões 
Montante global (70% do BS) (Item I) . . 8_0.873,3 

- Crescimento real anual (20% do B5) (Item 
ll) ..... "....... .• . .. ... .. .. .. .. .. .. .. 23.106,6 

Dispêndio anual máximo (15% de 85) (Item 
III) .... _.. . .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 17.330,0 

Responsabilidade por títulos (35% de Cl) (Item 
lV) ............................. - . - .. . • 40.436,6 

S.Z Poslçâo da Dívida Consolidada Interna 

A - Intralimite ::: 8136.869,5 
B- ExtraHmite = 38.868,4 

Valor: Cr$ milhões 
Em 31·3-84 

C- Operação s~b exame = 31.761 ,O 
D- Operaçãõ em trimitação::: 1.290,3 
E- Total g~ra'r = f08.789,2 
6. Considerado todo o endividamento do interessa

do (intra= extraHmite= op. em tramitação)- folha n9 6 
do processado- verifica-se que já estaria extrapolado o 

-teta que lhe foi fixado para o presente exercício pelo item 
III do art. 2<? da Resolução n<? 62, de 1975. Com a ope
ração-em exame (extralimite) seria ultrapassado o limit~ 
fixadõ pelo item I do art. 2<? da citada resolução. 

-7. De outra parte, ao-examinarmos o Mapa de A pu~ 
ração da M?_rgem de Poupança Real - folha n<? 12 -
observamos que o orçamento do Estado da Paraíba, 
para o ano em curso, prevê a reali~ação de receita de Cr$ 
232.079,0 milhões (deduzidas as op. de crédito) e a sua 
margem de poupança - Cr$ 96.371,5 milhões - -
mostra-se bastante sUperior ao maior dispêndio que a 
sua dívida consolidada interna apresentará - (Cr$ 
27.012,4 milhões, em 1987) - nela incluídas as ope-. 
rações extralirriífe em exame e em tramitação. 

8. Atendidas as exigências contidas no Regulamento 
Interno e nas normas vigentes, concluímos pelo ac-olhi~ 
menta da presente Mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 56, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
31.761.029.820 (trinta e um bilhões, setecentos e ses
Serita-e um milhões, l'inte e nove mil, oitocentos e vin
te cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art )'? É o Gov:erno do Estado da Para(ba, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n'? 93, de II de out~brp de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma 
operação de c_rédito no valor de Cr$ 31.761.029.820 (tfin
ta e um bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, vinte 
e ·rrc;ve mil, oitocentos e vinte cruzeiros), correspondente 
a 4.20"9":00 UPC, considerado o valor nominal da UPG_ 
de Cr$ 7.545,98 (sete mi1, quinhentos e quarenta- e CincO 
-çruzeíros -e i'lõventa e oito centavos), vigente em marça 
de 1984, junto ao_ Banco do Estado da Paraíba S.A, este 
na qualidade de agente financeiro" do Banco Nacional da 
Habitação, destinada a dotar os conjuntos habitacionais, 
construídos e em fase de construção no Estado, de infra~ 
estrutura básica e equipamentos comunitãrios, obedeci-~
das as condiç~es admÍtiêia,s peta Banco Central do Bra~jl. 
no respectivo processo. 

Art. 2<?_ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 12 desetembio de 1984.- Rober
to Cámpos, Presidente - Marcondes Gadelha, Relator 
- José Lins ...:. Fábio Lucena - SeVero Gomes. 
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- o· Parecer 
da Comissão di!_Economia conclui pela aPresentàÇão do 
Projeto de Resolução n~' 56, de 1984, que autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 31.761.029.820,00 (trinta e um bi
lhões, setecentos sessenta e um milhões, vinte e nove mil, 
oitocentos e vinte cruzeiros.) (Dependendo-de parerer·aa 
Comissão de ConstitUiÇão e Justiça.)~ -- -

Sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça que será lido pelo Senhor Primeiro-Secretâi'io. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 501, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~' 56, de 1984, da Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo- do Estado da 
Parwôa a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 31.761.029.820 (trinta e um bilhões, setecentos 
sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e 
vinte cruzeiros). 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão de Economia apresenta Projeto de Reso
lução que na fofma do artigo }9 autoriza ... o GovernO dá 
Estado da Parruôa, nos te_rmos do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do SenadO Federal, a con
tratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 
31.761.029.820 (trinta e .um--bilhões, setecentos e nove 
mil, oitocentos e vinte cruzeiros), co'rrespondente a -
4.209.000 UPC, considerado o valor nominal da tlPC de 
Cr$ 7.545,98 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco 
cruzeiros e noventa e oito_ centavos), vígente em março 
de 1984,junto ao_ Banco do ~stado da Paraíba SjA, este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinada a dotar os conjuntos habitacionais, 
construídos e em fase de construção no Estado, de infra
estrutura básica e equipamentos comunitários, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo". 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da 
Revolução n"' 93, de 1976- (alterou a Resolução ·n<? 62, de 
1975), pois os recursos serão provenientes do Banco Na
cional da Habitação~ BNH, e dessa forma, considera
da extralim iteL 

3. No processo, encontram-se os seguintes documen
tos e referências prin-cipais: 

a) Lei Estadual n"' 4.121, de 4 de dezembro de 1984, 
autorizadora da Operação: 

b) Exposição de Motivos (EM nY 103/84) do Senhor 
Ministro de_ Estado da Fazen-da ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, comunicando que o Con
selho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, 
manifestou~se favoravelmente ao pleito formulado con
forme o art. 2~' da Resolução n9 93, de i 976, do Senado 
Federal; e 

c) Parecer, do Banco Central do Brasil - Departa~ 

menta de Operações com titulas e Valõres Mobiliários 
- que concluiu pelo deferimento do pedido. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o _disposto 
no art. 42, item VI, da Constítuição; atendeu-as normas 
legais (Resoluções n9s 62, de -1975 e 93, de 1976), e, ain
da, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 
II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentidO Oa _normal 
tramitaÇão do projeto, uma vez que constituCíoriâ.I e jurí~ 
dico. - --

Safa das Comissões, 19 de setembro de 1984.- Helví
dlo Nunes, Presidente -Passos Pôrto, Relator - José 
FrageJii -José lgnácio Ferreira - Morvan Acayaba -
Moacyr Duarte- Aderbal Jurema- Guilherme Palmei
ra. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) c-. O parecer ê 
favorável. 

Completada a instrução_ da matéri_~, passa-se à -

Discussão, em turno único do Projeto de Reso
lução n9 56/84, que a-utoriza -o Governo do Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 3 I .761 .029.820,00, destinada a dotar os con
juntos habitacionais, construídos e em fase de cons
trução no Estado, de infra-estrutura básica e equi
pamentos comunitários. 

Em discussão o projeto. _(Pausa.) 
Não l:t_avendo quem queria discuti-lo d~la~o-a,encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos._(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Sobre a me
sa, o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. J9-Secretârio. 

b lido o_ seguinte 

PARECER N• 502, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 56, de 
1984. 

Relãtor: Senador Saldanha Derzi 
A ComiSsã-o ap~resent.ã a redaÇão final do Pr~jeto de 

Resolução n9 56, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 31.761.029.820,00 (trinta e um bilhões, setecentos 
~ sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e 
vin_t~ c_r_uz.eirqs}, destin!!_d~ a_ dotar_ qs conjuntos hJ!bita
cionais, construídos e em fase de construção fio Estado, 
çfe infra~estrutura básica e equipamentos comunitáriOs~ 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- PassOs 
Pôrto, Presidente- SaldanhaDerzi, Relator- Alberto 
Silva. -

ANEXO AO PARECER N• 502; DE 1984 

Redaçíio final do Projeto de Resolução n"' 56, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• . _,DE 1984 . 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
31.761.029.820,00 (trinta e um bilhões, setecentos e 
-sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e 
vinte cruzeiros.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o GQverno do Estado da Paraíba, nos ter

mos do_arL 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 
1976, do -Senado Federal, autorizado a contiatar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 31.761.029.820,00 (trin.:
ta e um bilhões, setecentos e sessenta e um milhões, viilte 
e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiios), correspondente 
a 4.209.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 7.545,98 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco 
cruzeiros e noventa e oito centavos), vigente em março 
de 1984,junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitaçã<?-:- BNH, destinada a dotar os conjuntos habi
tacionais, concluídos e em fase de construção no Estado, 
de infra-estrutura básiCa e- equipamentos comunitários, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor n-ã data de 
sua publicação. 

Sete~ h~~- a~J984 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral).-- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, deve esta ser subiTtetida, imediatamen
te, à deliheração do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. _Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos.. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milt_on Cabral) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimenw n9 215, de autoria 
do Sr. Senaaár Luiz Vianã., solicitando autorização do 
Senado Federal para participar da Delegação Brasileira 
à XXXIX Sessão da Assembléia-Geral da ONU. 

A matéria depende de parecer da ComiSsão_ d~ Re
lações ExterioresA 

Solicito do nobre Senador Jutahy Magalhães o pare
cer- desse órgão têcnico. 

O SR •. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Por ato do Senhor Presidente da República, o Sr. Se
nador Luiz Viana Filho foí designadO Para, na qualidade 
de Observador Parlamentar, integrar a Delegação do 
Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas. Para isto, apresentou o Requerimento n9 215, 
solicit3.ndo a autOrização-do Senado para aceitar a refe
rida missão, nos termos do art. 36, 29 da Constituição, e 
44 do Regimento Interno. 

Sr. Presidente, ê com satisfação que relatamos esta so
licitação do Sr. Senador Luiz Viana Filho, porque Oin
guém melhor do que S. Ex• para representar o Brasil nes
ta XXXIX Sessão da Assembléia-Gúal das Nações Uni
das, pelas G,ualidades que todos nós reconhecemos em S. 
Exo 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral)- O parecer é 
favoráveL 

Completada a instrução da matéria. 
Passa-se à sua apreciação. 
Em -votação. 
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

_Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE _(Milton Cabral) - Passa-se à 
apreciação do ReqUerimento nt? 216, do Sr. Senador Sal
danha Der:ri, solicitando autorização do Senado para 
participar da Delegação Brasileira à XXXIX Sessão da 
Assembléia..Oeral da ONU. 

A matéria depende ~e parecer da Comissão de Re~ 
- laç-ões ExteriOres. -

Solicito ao nobre Sr. Senador Jutahy_M_agalhães o pa
recer desse órgão técnico. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador)- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores: 

O Senador Saldanha Derzi foi também designado pelo 
Presidente da República para representar o Brasil na 
qualidade de Observador Parlamentar, na XXXIX Ses
são da Assembléia-Geral das NaçÕes Unidas. Para isso 
apresentou o Requerimento n9 216 em- que solicíta aitto
riza"ção do Senado Federal para aceitar a referida mis~ 
são. 

O Senãâor Saldanha Derzi, com a experiência que 
tem, em diverSos pólos internacionais, a respeito de as
suntos parlamentares e assuntos de turismo, agora vai 
atender a designação pela ONU, e lá representará muito 
bem- estou certo- este _Senado e_ o Brasil, na reunião. 
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer é 
favorâve'l. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica- concedida_ a licença solicitada, 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se à 
apreciação do Req~erimento n"' 217, de autoria do Sena
dor Milton Cabral, solicitando autorização_ do S_en_a.do 
para participar, como Observador Padame;ntar, da Dele
gação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia-Geral 
das Nações Unidas. _ ~~-------

A matéria depende de parecer da_ Comissão de Re-
lações Exteriores. - -

Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer 
desse órgão técnico; 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para 
proferir j,aieCú. Serri revisão do orador.)- -Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: . . _ -

.1:: com satisfação que relato, tambêm, este requerimen-
to de auto_ria do Presidente da presente sessão, Senador 
Milton Cabral, que foi designado, pelo Presidente Re
pública para, na qualidade de Observador Parlamentar, 
integrar a Delegação- do Brasil à XXXIX Sessão da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas .. Para_ iSso, apre: -
senta o Requerimento n"' 217, solicitando autorizaç_ãQ __ d.9_ 
Senado Federal para aceitar a referída missão. 

O Senador Milton Cabral jâ tem também experiência 
em diversos pólos internacioilaiS e estará rep·resenülliâO 
a Paraíba na ONU, para abrilhantar com seu compareci
mento, com sua presença. a sessão que será realizada 
neste próximo mês. 

Estou certo de que S. Ex'" representará condignamente 
este Senado. 

O SR-. PRESID~NTE (Milton Cabral) - Agradeço 
as referências do nobre Senador Jutahy Magalhães. Para 
mim, ê uma honra ouvir de S. Ex .. essas palavras, mas, ao 
mesmo tempo, quero informáMlo de que pela primeira 
vez, em 14 anos de mandato no Senado Federal, terei a 
satisfação de comparecer à ONU como membro da deleM 
gação brasileira. 

Completada .a instrução da matéri.a, passaMse à sua 
apreciação: 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se à 
apreciação do ReQuerimentO n9 218, de autoria do Sr. 
Senador Raimundo Parente, solicitando autorização 
para participar da Delegação do Brasil à Sessão d_a 
AssembléiaMGeral das Nações Unidas. 

O SR. PRESID.ENTE (Milton Cabral)- A matéria 
depende ·de parece~ da Comissão de Relações Exteriores. 
SolicitO-ao iiobre Senador Jutahy Magalhães o parecer 
deste órgão técnico. _______ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para emitir parecer. 
Sem reVisãO do orador.) - Sr. Presidente, tenho em 
mãos o Requerimento n92l8, do Senador Raimundo PaM 
rente, que solicita autorização a-o Senado para aceitar a 
missão que lhe foi deferida pelo Senhor Presidente _da 
República para, como Observador Parlamentar, integrar 
a Delegação do Brasil_à XXXIX sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas. 

É c-om satisfaçãO que darei meu parecer favorável, 
apenas afirmando que hoje mesmo tive o-portunidade de 
conversar, no Ministério das Relações Exteriores, com o 

Ministro_Simas Magalhães, dando Qpinião de que esta_ 
reunião da ONU, como todos nós sabemos, é da maior 
importância internacional, -e que-os Observadores ParlaM 

_ mentares ao chegarem lã, para representar o Brasil, de· 
veriam ter um atendimento da parte do Sr. Embaixador, 
Srs: Conselheiros e Srs. MinistroS da Missão_do Brasil na 
ONU, que permitisse contatos com representantes de 
outros pafses, para poderem ter um conhecimento geral 
da situação mundial, da discussão da~ matérias que estão 
pendentes e em exame na ONU. No entanto, nós lá ficaM 
mos um pouco sem condições dessas iniciativas po"r"Tãlta 
de um melhor entrosamento entre Parlamentares e dele-
gação. 

Ao contrário_ de V. Ex'", tive oportunidade de ir, no 
ano passado _à ONU, e senti essas deficiências. Espero 
que V. Ex's tenham este atendimento. 
~ o pare_cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O parecer é 
faVÕrãVéi. ComPletada a instrução da matérii, passaMse á 
sua apreciação. 

Em votação o requerimento 
Os Srs. Senadores que aprovam queriam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabl;"'al) - PassaMse a 
apreciação do Re<].uerimento n9 219/84, de autoria do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando autorização do se
nado Federal para partícipar da Delegação Brasileira à 
LXXII ReuniãO da Associação Interparlamentar a 
realizaMse em Genebra, no corrente mês, 

O SR- PRESIDENTE (Milton Cabral) - A matéria 
depende de parece~ da Comissão de Relações Exteriores. 

Solicito ao nobre Senador José Fragelli o parecer_desM 
se órgão técnico. 

O ·sR. JOSt FRAGELLI- (PMDB- MS. Para 
emttir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
tes, Srs. Senadqres: 

Tenho em mãos o Requerímento n9 219 de 1984, firM 
mado pelo eminente Senador Aloysio chaves, participan
do que tendo sido convidado- para fazer parte da Dele-
gação Brasileira à LXXII Conferência_Interparlamentar 
a se realizar em Genebra, no período de 24 a 29 do cor
rente mês, solicita autorização do Senado para aceitar a 
refe_rida_rn!ssão, nos termos dos arts. 36, § 29, da CqnstiM 
tuição e 44 do Regimento Interno. -

Sr. Presidente, não é preciso_encarecer que o nobre e 
brilhante S_enador Aloysio Chaves vai, com sua pre-
sença, dar um relevo todo especial a essa Conferência_ da 
Interparlamentar em Genebra. 

O parecer, portanto, só pode ser favorável. 

O SR •• PRESIDENTE (Milton Cabral)- Completa
da a instrução da mãteria, passaMse à sua apreciação. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

senta~os. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada._ 

Ó SR- PRESIDENTE (Milton Cabral):_:_ Passa-se a 
ap:i"ovição dõ requerimento n9 220/84, de autoria do Sr. 
Senador Humberto Lucena, solicitando autorização do 
Senado Federal para participar da Delegação Brasileira 
à LXXII Conferência Interparlamentar a se realizarMse 
em Genebra, no corrente mês. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A matéria 
depeiidci, Pãl-a sua aprovação, de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores. 

Solicito do nobre Senador José Fragelli o parecer desM 
se órgão técniCo. 
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O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Para emitir 
pareC"er. ·sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Este requerimentO tem a mesma finalidade de partici
par da Delegação Brasileira à LXXII Conferência InterR 
parlamentar em Genebra, no período de 24 a 29 do cor
rente mês, nos termos do Regimento. f: assinado pelo 
ilustre Senador Humberto Lucena, líder da Bancada do 
PMDB, que com sua presença também hã de abrilhantar 
essa reurllão. -Portanto,-o nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral)- -CompletaM 
da a instruÇ~o da matéria, passa-se à sua apreciaçãO. 

Em votação o requerimento. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licenca Solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Passa-se à 
apreciação do requerimento n9 221/84 de autoria_do Se
nador Nelson Caçneil;o para participar da Delegação 
Brasileira à LXXII Conferência Interparlamentar a 
realizar-se em-Genebra, no período de24 a 29 do corren
te mês, nos termo_s dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE - A matéria depende de pare
cer da Comissão de Relações Exteriores. 

-- SÕlicitO- do n0b[.C_ s_Cnador José Fragelli o parecerdes
se órgão técnic~. 

O SR- JOSt FRAGELLI - (PMDB - MS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do_orador.)- O eminente 
-~ferlãdOf Nelson Carneiro, cuja experiênCia- de tantoS 
anos, cultura e participação em tantas reuniões como 
essa que vai se realizar em Genebra, no período _de 24 a 
29 do corrente mês, tem o nosso parecer favorável para 
atender à solicitação firmada pelo eminente Líder da 
bancada do PTB no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Completa
da a instrução da matéria, passaMse à sua apreciação. 

_ Em VOtaÇão o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica .concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Passa-se 

agora à apreciação qo requerimento n9 222/84 de autoria 
do nobre Senador José Lins, para participar da DeleM 
gação Brasileira à LXXII Conferência Interparlamentar 
a realizar-:Se em Genebra, no Período di: 24 a 29 _do _cor
rente mês, nos termos dos al;"'ts~36, § 29, da Constituição e 
44 dO Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A matéria 
depende _de parecer da Comissão de Relações Exteriores. 
Solicito ao nobre, Senador José Fragelli o parecer desse 
órgão técnico~-

0 SR •. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Para profe
rir pare~r.Sem _revisão do orador.)~ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

-0 Requerime_nto n9 222/84 é firmado pelo emmi:nte 
Senador José Lins que conhecemos por seu trabalho inM 
fatigáVel, pór sua dedicação a todos os assuntos debati· 
dos nesta Casa, particularmente aqueles de ordem eco
nómica. Sabemos assim, que sua presença a essa Confe. 
rênciã lnterparlamentar vai dar um brilho todo especial 
à representação do Senado Federal. 

PortantO; coffi giáiide pfaier~ damos parecer favorável 
ao requerimento de S. Ex' 

O SR. .P_RESIDENTE (Milton Cabral) - CompletaM 
dã": a instrução d8. matêria, passa-se à sua apreciação. -

Em votação o requerimento. · 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada._ 

O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral)- Apreciação_ 
do requerimento n"' 223/84 de autoria do Senador Enéas_ 
Faria para particlpa:i da Delegação Brasileira à LXXII 
Conferência Interparlamentar a· realizai-se ein Genebra, 
no período de 24 a 29 do corrente mês, nos termos do!> 
arts. 36, § 2"', da Constituição e 44 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIIiÉNTE (Milton Cabral) .:._ A matéiia 
depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

Solicito ao nobre Senadoi]osé Fragelli o parecerdes_:-
se ·órgão técnic-á. - ----

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PMDB- MS. Para profe. 
rir o Paiecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Requerimento n9 223/84 é assinado pelo nobre Se
nador Enéas Faria, que vai, com os colegas mencionaM 
dos, cujos nomes foram aprovados por esta Casa, dar 
sua presença e o brilho de sua jovem inteligência à 
LXXII Conferência rnterparlamentar de Genebra. 

O nosso pa·recer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Completa· 
da a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em votação o requerimento. - - - - -
Os Srs. Senadores que o aprovam o reqUerimento 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~ -

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O Conselho do Instituto da Ordem dos Advogados do 

Brasil aprovou parecer favorável à indicação do Dr. Eu
gênio Roberto Haddock Lobo que, examinando o ã.nte
projeto elaborado pelos quadros técnicos do Ministêrio 
do Trabalho, pretendendo dar novo tratamento ao pro
cesso de negociação- coletiva e as novas regras do dir,eito 
de greve, considerou a proporção inoperante quanto aos 
seus objctivos, tanto mais quanto retira dos sindicatos a 
prerrogativa exclusiva para a celebração de convenções e 
acordos coletivos de trabalho, para instauração dos 
dissídios coletivos e para autorizar a deflagração da gre
ve. 

Salienta o parecer que a submissão do dissidiO coretívõ 
à mediação e ao ai-bitiarrieritõ fmpÕrtaria na redução da 
competência constitucionál p"re"vista no art. 142, 
pulverizando-se, paralelamente, a ação ·sindical, enquan
to se retiraria a representação legal nas convenções cole
tivas de trabalho, assegurada no art. 166 da Constituição 
Federal. 

Salienta o relator, Dr: Júlio César Leite, que o ante
projeto atenta. ainda, contra _o princípio constitUcional 
da hierarquia das leis, na medida em que coloca O acordo 
intraempresarial acima do acordo interempresariaf e este 
sobre as con_venções coletivas e acordos coletivos de tra
balho. 

Comentando o assunto, diz Haddock Lobo: 
.. 0 risCO qUe vejo -n-esse- regulamento é o da 

quebra do tratamento isonômico em relação aos iri
tegrantes da mesma categoria profissional - raz_ão 
pela qual deveria o legislador ter amenizado a pre
valência do acordo interempresarial sobre os demais 
e assim sucessivamente, com a introdução de um 
dispositivo que faculúi.sSe aOs iiÍteressados requerer 
a ex-pensão das cláusulas do acordo mais benéfico 
aos demais componentes da mesma categorta pro-
fissional. n -

Quanto ao direito de greve, adverte aquele jurista que-
o anteprojeto continua a subjugâ-lo ao Ministério do 
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Trabalho, não simplificando o seu- processo, rorque o re~ 
guiamento de cada representação ou o estatuto do sindi
cato condicionarão a decisão sobre a deflagração do mo
vimento. 

Pretende-se proibir os piquetes de greve, figura consi
derada legítima em outras legislações, desde que ausente 
a violência e que não se impeça o livre acesso aos locais 
de trabalho. 

Concluindo, assinala o parecer que ••o caminho do an
teprojeto é, com efeito, a via inversa por onde s-e deveria 
caminhar agora e já, para obter-se a melhoria da pro-;: 
teção que o Estado, ser ético por excelência, deve aos que 
compõem a nação na qualidade de operários e trabalha
dores." 

Congratulando-me com esse pronunciamento, hipote
camos nossa solidariedade a quantas lutas para a preser
vação da liberdade sindical. 

Era o que tinhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao ~!timo orador inscrito, Senad~r Ju_tahy Ma
galhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: Sem qualquer comentârio da minha parte, desejo 
transcrever, para que conste dos Anais, o arti~o do_ Dr. 
Sobral Pirite, publiCadO no Jornal do Brasil- de 10-9-84, 
sob o título .. A Doutrina da Fé e ·a Teologia da Liber
tação". 

" Sagrada Congregação Para -a Doutrina- da Fé 
inicia -o seu documento de advertência austera e gra
ve sobre a Teologia da Libertação, com este ensino 
rigorosamente ortodoxo·:-"A 1ibertãçilo ê. anteS de 
tudo e principa:IID.C::ii.te líbertaçãõ da escravidão radi
cal do pecado. Seu objetivo e seu termo é a liberda
de dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ela exi
ge, por uma conseqüência lógica, a libertação de 
muitas outras escravidões, de ordem cultural, eco
nômica, social e política, Que, em últirita -ariãHSe; dê
rivam todas do pecado e constituem outros tantos 
obstáculos que impedem os homens de viver segun
do a própria dignidade." 

A Teologia da Libertação é, sobretudo, na 
América Latina, um movimento teológicO e pasto
ral, patrocinado por alguns teólogos que introduzi
ram na teologia, à revelia do Magistériõ da Igreja, 
um conjunto de idéias inequivocamente lncompatí-
veis com a fé. 

A Igreja reconheceu e proclamou sempre, sobre
tudo nos tempos modernos, que legitimã é a asp-i
ração dos pobres de se libertarem, através de medi
das e de providências honestas e corretas, dessa es-
cravidão injusta. - - --

Pio XI, repetindo em 1931 as palavras de Leão 
XIII, proferidas 40 anos antes, disse, corajoso-e-ver
dadeiro: .. Em muitas nações aparecia a sociedade 
cada vez mais dividida em duas classes, das quais 
uma, pequena no número, gozava de quase todas as 
comunidades que as invenções modernas fornecem 
em abundância, aç passo que a outra, composta de 

- uma multidão imensa de operários, a gemer na mais 
calamitosa miséria, debalde Se -esfOrÇa por sair da 
penúria em que se debatia". 

O documento de agora sobre os desvios da Teo
logia da Libertação, funestos e destruidores da fê, 
insiste, acertadamente, na denúncia acima descrita, 
afirmando: "0 escândalo das gritantes desigualda
des entre riscos e pobres- quer se trate de desigual
dade entre países ricos e países pobres o.u desigual
dades entre camadas sociais dentro de um mesmo 
território nacional- jã não é tolerado. De um lado, 
atingiu-se ~ma abundância jamais vista até agora, 
que favorece o desperdício, e, de outro lado, vive-se 
ainda uma situação de indigência, marcada pela pri-
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V.:ição dos bens de primeira necessidade, de modo 
que jã não se conta mais o número das vítimas da 
subnutrição". 

O documento não vacila um só instante em afir
mar que a Igreja, fiel à sua missão divina, tem pro
curado encontrar, na área que lhe ê própria, meios 
adequados capazes de contribuírem para a solução 
deste angustiante- problema, sem perder, todavia, a 
noção do seu dever de salvação espiritual dos ho
mens. Ante esta declaração, afirma, destemeroso: 
"Para responder ao desafio lançado à nossa época 
pela opressão e pefa fome, o Magistério da Igreja, 
com a preocupaçãO de despertar as consciências 
cristãs para o sentido da justiça, da rç_sponsabilida
de social e da solidariedade para com os pobres e 
oprimidos, relembra repetidamente a atualidade e a 
urgência da doutrina e dos imperativos contidos na 
Revelação". 

Submisso a este imperativo dever de justiça, o 
documento recorda, esclarecido e firme: "O ensino 
da Igreja em matéria social proporciona as grandes 
orientações éticas. Mas para que possa atingir dire
tamente a ação, ele precisa de pessoas competentes, 
do ponto de vista cientifico e técnico, bem como no 
domínio das ciências humanas e da política. Os pas
tores estarão atentos à formação dessas pessoas 
competentes, profundamente pregoadas pelo Evan
gelho. São aqui visados, em primeiro lugar, os lei
gos, cuja missão específica é a de construir a socie
dade". 

Foi deste modo que surgiu a Doutrina Social da 
Igreja. Segundo a lição do Magistério da Igreja, .. é 
um conjunto de conceitos, fiítos de verdades, de 
princípios, de valores; acrescentando, em seguida, 
esse mesmo Magistério~ "A doutrina social da Igre
ja é a apHcação destes conceitos cristãos à crítica 
dos regimes econômico-sociais exfstentes, e à prepa
ração, nas consciências mais esclarecidas, duma or
dem social e econômi_ca mais autenticamente h uma~ 

'na". 

As fontes legítimas e imperativas desta doutrina 
social da Igreja são a lei natural, a Revelação do 
Antigo ~-do Novo Testamento e dos documentos da 
Santa Sé, isto é, as "Encíclicas, as Alocuções e as 
Cartas Pontificías". 

Pio XII afirmou categoricamente, em lll45, que a 
''doutrfna social da Igreja ... ê obrigatória: ninguém 
pode- esquivar -se sem pefigo para a fé e para a or
dem moral", exortando, e-m 1952. os católicos que 
deveriam .. seguir fielmente- a linha reta da doutrina 
social católica, sem desvio nern para a direita nem 
para a esquerda. O desvio de alguns graus apenas 
poderia, a pl"incfpio, parecer sem importância. A 
longo prazo, tal desvio levaria a um afastamento pe
rigOso do reta caminho. Entre os valores, que inte
gram a dçutrína social da Igreja, estão a igualdade 
fundamental do homem e os seus direitos inaliená
veis, entre os quais figura o de ser ele- sujeito de di~ 
reito e não simples objeto, 

O documento, com indiscutível sabedona e rara 
oportunidadç, denunciou a todo mundo católico, 
com nobre coragem, esta incrível atitude da Teolo
gia da Libertaçllo: .. A doutrina social da Igreja é re
jeitada COm desdém. Esta procede, afirma-se, da ilu
são de um possível compromisso, próprio das elas~ 
ses médias, destituídas rle s_entido histórico". Virou, 
imprudente e cega, as costas a essa doutrina salutar 
para, abraçar, incoerentemente, diz o documento, 
"aquilo que chama ... de análise marxista", ousando 
sustentar, com ofensa à verdade, relata, ainda, o 
mesmo documento: .. 0 marxismo aperfeiçoou um 
inst{umental para serllethante análise. Bastará poi_s 
aplicá-lo à situação do Terceiro Mundo e especial
mente à América Latina". 
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Apelidando-se, abusiva e orgulhosamente, de 
científicô;- o maiilsmo -ado ta, voluntária e conscien
temente, o materialismo atrevido e categórico, 
tornando-se, assim, incompatível com a fé católica. 
O documento, exato e verdadeiro, adverte sensata
mente; "O atefsmo e a negação da pessoa humana, 
de sua liberdade e de seus direítos, encontram-se no 
centro ·cta Gancepção marxista. Esta contêm de fato 
êrros que ameaçam diretamente as verdades da fé 
sobre o destino das pessoas. Ainda mais: querer in
tegrar na teologia uma.. "análise" cujos critérios de 
interpretação dependem dessa concepção atéia sjg
nitica embrenhar-se em desastrosas contradições". 

Lembra, outrossim, o documento, com absoluta e 
inteira propriedade, que, para o marxismo, a lei fU.ri- -
damental da história-, que é--a "lei da !Ufa--de classe, 
implica que a sociedade esteja fundada sobre a vio
lência~ A violência que constitui a relação de domi
nação dos ricos sobre os pobres deverá responder a 
contraviolência revolucionária, mediante a qual esta
relação será invertida. 

E míste-r itão esqu-ecer, também, que a. "análise 
marxista", que atraiu os teólogos da teologia da li
bertação, quer utilizãr -o -"mã:terialiSmo histórico" 
como instrumento adequado e útil para divulgação 
da fé. 

Pois bem, este propósito é uma insensatez, por 
isto que a doutrina do. "materialismo histórico'' foi 
inventada pelo marxismo para substituir a verdade 
católica do governo da humildade pela Providência. 
Charles Turgeon em. "Critique de la Córicepcion 
Matérialiste de l'Histoire" -- pâgina 331, adverte: 
.. Em que o historicismo" de Marx ê materialista? 
Nisto; inicialmente: ele afasta da história toda a in
tervenção providencial. A idéia de um Deus dirigin
do os acontecimentos humanos seria uma forma 
teológica envelhecida e ii:tdemonstrada. Ilusões de 
poeta ou fantasia dê: místico, esta crença numa di
vindade dominadora de todos os mundos e de todas 
as vidas! O homem projeta a sua sombra· no céu; 
não é a religião que explica· o horil.em, é o homem 
que imagina a religião",, "O método materialista; es
creve Deville, afasta a fé nestas idéiiis prec0iice6í
das". 

O Vaticano afinal despertou, lúcido, enérgico e 
corajoso·: adyertiu à catolicidade toda que o marxis
mo é incoffip3tível com a teologia tal como a água e 
o fogo, o sim e o não, o ser e o·nada. Os campos es
tão, agora, separados e definitivamente. O marxis
mo e a fé são Irreconciliáveis. Teologia e marxismo 
são incofupatíveís. Louvor e honra à Sagrada Con
gregação para a Doutrina da Fé. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) ~~Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
signando para a sessão o-rdinária Ue amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em 'turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 10, de 1981 (n9 1.529-/79, na Casa de oi:'IB;ein), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com poventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARACERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 354 e 355 de~ 
1981, das Comissões: -- · · - - · - -

- de Legislaçio Social; e -
- de Finanças. 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa dC-origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele-
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visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorizaç~o 
ou a veicU!açào de anúncios e de comerciais que não se
jatil negociados produzidqs, criados, filmados, gravados, 
copiados - imagem e som- por profissionais e empre
sas brasileiras, tendo 
PARECERES~ soh n9S. 186 e 187, de 1983, das Comis

- sôes: 

-de Econômfa, fãvorável, com voto vencido dos Se-
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 
~""'""de Finanças, favoráveL 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (ns> 227 fT5, na CaSa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, feii~ 
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 1.360 e 1361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 65, de 1979 (n9 4.257/77, na ·casa de orígim, que 
autoriza a alienação de imóveis residenciáis da Rede Fer'
i'oviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES sob n•s. 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
_de 1981, das Comissões; 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 
pronunCiamento: contrário; 29 pronUnciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de PlerlâriO; 

-de Finanças, Js> pronunciamento; favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

5· 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra_n9148, de 1982(n94.607/8l, na Casa de origem), que 
aUtoriza o Poder ExecutiVo a Promover a transformação 
da Fundação Universidade de Caxias do Sul em FunçãO 
de Direito Público, tendo 

PARECERES, Sob n9s, 365 e 366 de 1984, das Comis-
sões: ____ -

-de Educação e Cultura, favorável; e--
........ de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa

rado, do Senador Pedro SimOJ?.. 

Votação, em turno úriiCõ do Projeto de Resolução n'íl 
26, de 1984 (apresentado pela Comissão de EcOnomia 
como conclusão de seu Parecer ns- 248; de 1984), que au
toriza a Prefeitura -Municipal de Tenente Ananias (RN) 
a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua
renta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s. 249 e 250, de 1984, das Comis-
sões:· - - - -

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

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 181, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto_de Lei do Senado 
n9 139, de 1984, çie autoria QQ S~nª-.dw NelsOn Carneiro, 

-_ que revoga o Decreto-lei ns>1.54-l, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). -
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Votação, _em turno= único, do Requerimento n9l88, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, soliCitB.ndo, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno! urg~ncia parã o ProjCtõ de Lei do Senado n9 
140, d~ !~4, de autoria do Senador Nelson CarneirO, 
qu_e altera a_ redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 
253.e254, todos da Lei n'íl4.737, de 15 de Julho de: 19-65 
- Código El~itoral -, revogando o Decreto.:-lei n9 
l.538, de_ !4 de abril de 1977. 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n'íl 
1.511/75, na Casa de orig"em), que acrescenta parágrafo 
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n9s. 692 e 693, de 1982, das Cõmis
sôes: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substítutivo que apresenta; e 

-_de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Miltoi]Cabral) - §stâ encer
raaa:· a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 19 horas e 18 minutos.) 
Discurso pronunciado pelo Sr. Cid Sampaio na 

-~ smâo de 12-9-84 e que, entregue à revisão do orador, 
seria- publicado posteriormente. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

Em dezembro do ano passado e em março deste ano, 
denunciei. desta Casa a prática criminosa das polfticas 
predatórias impostas ao País, a pretexto de combater-se 
a inflação. Demonstrei com números que a alta dos 
preços, no Brasil, decorria da influência sobre os custos 
das seqiiênciasde medidas adotadas, procurando restrin
gir a demanda i:to curso de um processo insofiSriiavel
mente inflacionário e recessivo: 

Denuncfei o embuste de considerar-se de demanda a 
inflaç~o brasileíra quaiido no País, os estoques de merca
doiias se acumulam, o índice de ociosidade das empresas 
atinge 40%, grande número delas encerra sua atividade, 
o desemprego aumenta e o poder aquisitivo da classe tra-_ 
balhadora e da classe média decresce aterradoramente. 
Como pode um governo _ad!f!itir existir inflação de de
manda, quando, na política -da casa própria este mesmo 
governo sente na pele os efeitos da escassez de dinheiro 
na mão do público e busca. desesperadamente conter 
uma inadimplêncía generalizada que ameaça a própria 
estrutura oficial que comanda e financia a j)otítica-de-ha- · 
bitaçào? Como, numa· inflação de demanda, distribuir 
bónus para_p_ossibilitar os pagamentos em atraso de ca
sas que ninguém pode pagar, nem encontra a quem ven
der? Destarte, só a má fé poderia, diante desse quadro, 
adffiitir que era o excesso de dinheiro em poder-do públi
co e a demanda exacerbada conseqUente que estavam 
mantendo os preços em ascenção e conservando acima 
de _200% os fp_di~ de inflação._ 

Denunciei a especulação desenfreada que, sob a orien
tação e Õ comando do Governo, avassala o País e de_strói 
os_ brasilejros os conceitos de probidade que os condu
ziam antes à ativiáa-de honesta e ao ganho legítimo, con
quistado com o trabalho. Denunciei a dança do criolo 
doido do mercado de capitais, umbilicado Com a emissão 
de títulos do Governo. Denunciei o jogo desenfreiido dos 

juros que beneficou a quem mais iem. Denunciei a loto, 
a 1o_teria esportiva, o jogo do bícho, tudo somado a ar
rastar no Brasil a massa dos recursos disponíveis ileces-
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sários à ativldade econômica, para especulação financei
ra. Finalmente, ajogatiri"a- a se constitufr o JogõtipO desse 
governo em desagregação. 

Aplicar capital no Brasil, sem associá-lo à mão-de
obra -alguma, sem nada produzir, numa distorção crím-i
nosa, tornou-se a atividade mais rentâvf:l do PaíS: 

Córil a recessão a desencorajar a atividade produtiva, 
o negócio é vender o que se tem, é sucatear a fábrica; ju-ri
tar o que se recebe, como aluguel ou até como aposentá
daria, e aplicar, escolhendo-se por semestre, nas CDBs; 
por mês, na Caderneta de PQupança; por semana, no 
open, ou por dia no over-riíght; ou jOgar na Bolsa e aufe
rir uma receita cumulativa que propicia vantagens de 
mais de 10% ao mês. Na t11tima semana e na semana em 
curso se estava aplicando à razão de 17% ao mês. 

Esse dinheiro, que não se integra no fluxo econômíco, 
incorpora~se à especulaçâo atravês dos guichês dos ban
cos,_da loteria esportiva ou das bancas do jogo· do bicho. 
Ele se avoluma a cada dia e deságua nos papéis do Go
verno, nas ORTNs e nas Letras de Câmbio. O Governo 
as emite e as reriCgoCíã, --para- -reSgaiãr as mesmas 
ORTNs, ou LTNs, que emitiu anteriormente e que se 
vão vencendo já com o seu valor acrescido da correçãQ 
monetária e dos juros, sob a forma de descontos concedi
dos. Nessa dança, os únícoS beneficiários são os que apli
cam e os bancos que reaplicam em papéiS -do Governo, 
aos quais são ãssegura-dos resultados financeiros que ul
trapassam aos 350% ao ano. E esses investidores em pa
pel, o que recebem, reaplicam e fazem novos lucros sobre 
os lucros da véspera. É uma bola de neve louca, que en
volve os recursos do País, desviados da legítima ati vida
de económica para enriquecer os que já são riCOs. 

Esse processo de especulação financeira transforina
se~á na maioJ: "filipeta" nacionaL-Ele fez evoluir o dêbitO 
interno do País de vinte e sete trilhões em dezembro do 
ano passado, para oitenta trilhões em agosto. No fim de 
1984, o endividamento interno deverá ultrapassar a casa 
dos cem trilhões. Em fins do ano passado, ao- denunciar 
esses mesmos fatos que se continuam a repetir, estimu
lando simultaneamente a alta dos juros e a depressão 
económica, estimava para dezembro de 1984 Um débito 
interno de setenta e cinco trilhões. A minha previsão fi
cou aquém do vulto do crime que se continua a praticar 
no Brasil. 

Ao mesmo tempo em que todo esse processo se desen
rola, o FMl e seus submissos seguidores, nos postos de 
direção do País, continUam a pregai a contençãO-de cre-::. 
dito", a contrair OS meiOs de pã.ga-ffiento, e-a comprimir os 
saiárlos, -procurarido reduzir a demanda agregada e a fa
zer escassear os_ recursos necessários e essendaíS ao fluXo 
económico e às- atiVidades produtivas~ Eles tornam-se, 
assim, responsáveis pela recessâo, os agentes da depres
são económica, do desemprego crescente, da paralização 
e do sucateamento das fábricas ou da sua desnacionalí
zação. 

O desbaratam-ento do parque indusiriafófasileiro sal
ta aos olhos de todos e agora o ex-Senador Murilo Paraí
so, com a seriedade e a competência com que analisa os 
problemas, salienta em pronunciamento na Assembléia 
LegislatiVa QUe a par da desativação das indústríaS na~ 
cionais, que não- desperta o interesse dos grupos produ
tores externos, se desnacionaliza o setor íitdUSfrial6_iaSi
leiro que, ligado ao consumo do que ê essenclã:l à vida do 
País, pode mesmo, no curso de um processo de estag
nação, assegurar boa rentabilidade. 

Transcrevo um trecho do seu discurso e ·solicito que 
seja eldnserido, ria íntegra, ao térmillo -do meU prõriUn
ciamento, córrio subsidio à sua boa c::ompreensão. 

Diz, textualmente, o ex:-Senador pernambucan9;. "Na 
trilha da recessão, inúmeros-e poderosos grupos empre'
sariais estrangeiros, notadamente dc:i origem americana, 
já começaram silenciosa e maquiavelicamente a irivadir o 
nosso País. Ora adquirindo o comando de tradiCionaiS 
empresas brasileiras, ora ampliando ou diversificando 
substancialmente as suas atividades em nosso Território. 
Essa invasão se acentua a cada dia e se processa com .a 
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natural facilidade que a nossa exaustão econômica pro
pfCia. Inadmissfvel e Criminosaméniê éorlsentido pelo Es~
ta_do .cada vez mais dissociado dos interesses nacionais. 
O crescente esgotamento de nossas empresas êp o corre~ 
dor por onde Se processa a ocUpação de nosso País pelas 
multinacionais. Cumpre-se, assim, irremediavelmente, as 
reaiS metas do FMI, por trás das quais viceja ã. pirataria 
ilimitada do sistema internacional. 

Diante de tamanhos desacertos e descaminhos, nos co
rações dos brasileiros, numa indignãção e nas suas men~ 
tes, uma indagação: de que valeu o sacrifíCio dos nomes 
antepa~sados na preservação da liberdade nacional? En
fim, dc:i que adiantou, entre tantos exemplos patrióticos, 
o sangue derramado da expulsão do invasor holandês, 
se o a tua! Governo, traindo a História e o esp.írito liber
tárío do povo brasileiro, transformou-se no principal 
promotor da _ocupaçâo do nosso solo pelas multinacio
nais, fato que resultara na capitulação das empresas lo-
~- -

Neste primeiro estágio, o setor de alimentos vem sen
do alvo preferido, a dada sua reconhecida potencialida
de. Outros setores fatalmente sucumbirão. Notícias re
centes nos dão conta que atê dois grandes bancos-ameri
canos ensaiam associações com bancos naciO"imls. ~. to
davia, no campo alimentar onde mais -estãO se concen
trando as atenções das empresas estrangeiras. Aí, elas 
vêm ocupando, estrategicamente, posições. Em Pernam
buco, muito recentemente, ocorreu a aquisição, pelo gru
po Sousa Cruz, da Maguary - indústria especializada 
em produtos alimentícios. A revista Exame, na primeirã 
quizena de junho último, em longo artigo, cita igualmen
te uma série de outras indústrias brasileiras produtoras 
de alimentos, cujo comando se encontra hoje nas mãos 
das nlultiriacionáis e atribui as transferênCias· à recessão 
que nos asfixia, aliada à supervalorização do dólar em 
relação a nossa desmoralizada moeda, 

Salientam~se as seguintes empresas: BEA TRICE 
FOODS adquiriu a AILIRAM, indústria de doces e bis
coi~os, 4e Marília, São Paulo, com uma linha d.e noventa 
produtos de grande aceitação nacional; a Dart & Kraft 
comprou a Embaré, tradicional fábrica de confeitas e la
ticínios; a Nabisco Brands adquiriu a Júpiter de Piracica
ba, São Paulo; especializada em merenda escolar; a Qua
ker Oats especializada em cereais, divérsíficou o seu 
campo e adquiriu a Todây e- a-Coqueiro, tradicionais 
empresas nacionais~ -rCspectivameitte- eSpecializadaS -em 
chocolate em pó e em_ pescados em lata; a Kellog"s in
vestiu dez milhões de dólares em uma novã fábrica, ex
pandindo a sua produção de cereais de cinco para aez 
mil toneladas anuais; a Horshey Fo.ods comprou a Cha~ 
dler comercializadora de cacau, na Bahia e a Petybon, da 
Matarazzo. 

Srs. Senadores, referi-me várias indústrias nacionais 
qtJ_e foram, recentemente, adquiridas por empresas mul
tinacionais. Se nós olharmOs os moinhos de trigo, ciiiã.se 
todos eles no Brasil, pertencem hoje a empresas multina
cionais, como tambêm a indústria de refin-açâo de milho. 
Na realidade, aos poucos, através de um processo de
pressivo comandado pelo FMI, as fábricas brasileiras 
perdem a condição de ex~rcer a sua ativjdade,_e a:;_em
preS"as multinacionais_ estão_ cada. vez mais.desnaçionali
zando o parque industrial brasileiro. 

E quando, continua o ex-Senador Murilo Paraíso, no 
Brasil as multinacionais assumem a direção de uma em
presa, as coiSas lhes São ellormemente facilitadas. Quem 
disso duvidar, que analise o trecho da longa entrevista 
concedida pelo ex-Ministro Karlos Rischbieter à im
prensa nacional, a 15 dejan~iro deste ano, quando entre 
outras sugestões do interesse da nossa economia, opina
va foSse -ameiiíiãdo o controle de preços, para algumas 
d~s iridústii"aS locais que vinham operando com baixa lu
cratiVidãde. Fazia entretanto exceção às indústrias· de 
Pfõdutos alimentícios, -afirmando textualmente:. '"Em 
1983, Brasília não exerceu qualquer-controle sobre a es
peCulação -com produtos alimentícios, na verdade, 
forçou isso. Alguns produtos subiram d_e 500 a 600%. 
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-As raz-ões dessa liberalidade, na época, talvez até des
cCinllecída pelo exMMinistro, estão, hoje, púJéif.-amente
identificadas. O que virá por aí, de certo hã de_cõmpletar 
o quadro desolador da desnacionalização do nosso par
que.industrial. Não foi à-toa Q.ue a prepotente Ministra 
Margaret Thatcher, da Inglaterra, disse que o_s países en
dividados teriam que vender as suas empresas ou suas ri
quezas naturais, pãi-a o pagamento dos Seus débitos. E 
não tem dado outra", conclui o ex-Sena-dor Murilo Pa-
raíso. · 

Se, aõ lado dQ sucateamento e da desnacionalização 
do parque industrial brasileiro, atentar~se que o processo 
atinge, também, a propriedade da terra, pode-se avaliar 
o vulto do risco que ameaça a independência económica, 
a continuidade d_o desenvolvimento do Brasil e--a próp"iia 
soberania nacional. 

Na análise a que me referí em dezembro_do ano passa
do e em março deste ano, procurei demonstrar como se 
realizavam a sustentação da inflação, de custos e simul
taneamente- o proceSso recessivo que destruíam a indús
tria nacional. Exemplificando com nümeros, deixei meri
dianamente claro como uma fábrica após custear toda a 
sua operação produtiva e colocar em seus armazéns a 
mercadoria de sua fabricação, ao vendê-la e faturâ-la 
com a módica margem de lucro de 5%, só lhe restavam 
para cobrir todos os custos de produção, 18, 16% do va
lor do faturamento. 

DeSse modo, uma fábrica que fatura um milhão de 
cruzeiros, recebia, em março deste ano, para cobrir todas 
as suas despesas industriais de fabricação, 18 f mil cruzei::.
ros. Os tributos absorviam 33,25%; os custos firianceiros 
43,29% que, adicionados ao lucro, perfaziam um dispên
dio total de 81,84% do valor do faturamento. 

HOje, o custo financeiro do desconto de uma duplicata 
comercii.tl, pelo prazo de 75 dias, nos bancos privados, 
elevam-se a 49,5% que, adicionados aos 33,25% da des
pesa e dos tributos pagos na comercialização e do mes
mo lucro de 5%, perfazem 87,81%. 

Assim, para uma fábrica cobrir tod_os os s-eus custos de 
produção,_ matêria-prima, insumos, energia, combustí
vel, lubrificantes, administradores, mão-de-obra, Previ
dência, conservação e depreciação do ativo, capital de 
giro para a estocagem e almoxarifado, bem como hono
rário dos seus diretores, sobram-lhe 12,19% do seu fatu
rã.mentO bruto. 

Desse modo, os aumentos mensais de custos de ener
gia de combustíveis, dN reflexos da elevação do dólar, 
das taxas de previdência, da correção monetária sobre o 
capital de giro, refletemMse no preço final das n:tercado
rias fabricadaS no Brasil, multiplicados por 8,2. 

Quer dizer, uma fábrica que sofre o aumento nos seus 
custos, de 1 milhão de cruzeiros por mês, através do au
mento de energia, da correção monetária~ do custo de 
combustível, os seus preços finais se elevam em 8 milhões 
e 200 mil cruzeiros. 

A i)lfla,"ção sem~ vergonha, no dizer do Ministro da Fa
zenda, como publicaram os jornais, continua, como não 
pod.ia deixar de corifinllar, em parcería com a recessão, a 
fechar as fábricas ou entregá~las aos fortes grupos inter
nacionais, já cartelizados -ou em processo de carteli
zação. 

Indiferentes a advertências feitas e ao clamor que sele-
vanta, continl,!am as autoridades monetárias a estimular 
comjui'oTaltos a correção ~p.onetária e a ccimpfe8são sa
larial, a recessão e a inflação de custos que nos arruínam. 

Em dezembi'q de 1983 e em março deste ano, com um 
apelo quase dramático para que fosse revista a política 
do Governo, apontava essas mesmas distorções. En
quanto isto as autoridades monetárias, comandadas pelo 
FMI, continuavam a afirmar-que a fiOSsa inflação era de 
demanda, e a aplicar os mesmos remédios inadequados 
que_ ainda hoje prescrevem. 

Malgrado salta-se aos olhos, na sua aplicação contí
nua, a sua irieficãcia gritante-;- nenhuma modificação era 
feifa. A dçsa,rticulação da nossa estrutura económica, o 
sucateamento das fãbricas e o desemprego eram indife· 
Tentes aos sei'enissimos senhores desse feudo. 
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Agora, como se fosse natural, como se não houvesse 
custado aos brasileiros_ um preço desesperadamente alto, 
o Jornal de Brasília, no dia 22 de agosto publicou uma 
notícia coberta da mais santa inocência,.. ''O Govern-o e a 
missão do Fundo Monetário Internacional que estâ no 
País, chegaram a um acordo sobre a causa da inflação 
brasileira; Ela é uma inflação de custos com a pequena 
componente de demanda". E: de perguntar-se: E as fábri
cas que fecharam? E as que se desnacionalizaram?- E os 
desempregados que passam fome, viram morrer seus fi
lhos ou jogá-los na marginal_id?d~? Ninguém é respOnsá
vel por tudo isto? Foi só incoril.petência ou existem inte
resses maiores que escurecem uma evidência sobejamen
te denun-ciada? 

A oposição brasileira deseja o fim da indexação~ da 
emissão dos títulos, dos juros extorsivos e a participação 
da_força do trabalho n_o capital das empresas que defendi 
em dezembro e que também são agora apontadas como 
sotução por Simonsen e pelo professor Octávio Bulhões, 
ambos pessoas gradas à economia e ao sistema. 

Não podemos ficar_indiferentes diante da desagre
gação da economia brasileira e das condições sociais dos 
que vivem do seu trabalho, que se traduz na fome e no 
desemprego de milhões de nossos irmãos. Milhões deles 
jogados ao desemprego debatem-se na trágica alternati
va de morrerem de fome com seus filhos ou submeterem
se à humilhação de viver da caridade alheia ou roubar 
para comer. O Brasil exige que tudo isso tenha um fim; 
que o novo Governo réstabeleça a credibilidade nacio
nal, que não haja mais--clima para escândalos, como os 
que enchem a imprensa e geram a desconfiança e o con
formismo apático ou o crime, caril a esperteza e Com a 
improbidade. Esse confornlisfno; erii contrapartida, rela
xa a noção de dever, c_onduz ao seu descumprimento sis
temático, embota o entusiasmo e o esforço do des~;mpe
nho das tarefas, destrói, enfim, o maior patrimôitio de 
uma nação, que são o caráter e a virtualidade do seu po
vo. 

Srs. Senadores, em dezembro, quando lhes convoquei 
para abrirmos juntos_ o último aceiro que contivesse um 
incêndio que destrói sõdal, econômica e moralmente o 
Brasil éramos poucos; agora, jâ é maior o númerO dos 
que se dispõem a essa tarefa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha luta no decor
rer de mais de 70 anos de vida, nos diferentes setores da 
atividade humana, ensinou-me que paga a pena correr 
riscos quando se crê nos objetivos que se perSeguem. 
Ensinou-me qUe, em última instância, a verdade prevale
ce sobre o engodo e a mistificação. Ensinou-IDe que a 
massa humana, por inculta que seja, discerne entre o 
idealismo e os interesses subalternos dos que se crêem 
predestinados e que buscam preservar o seu poder exer
cendo a tutela do povo s_o_b o disfarce de protegê-lo e 
ampará-lo. 

A comunidade brasileira, atingida pela recessão, pelo 
desemprego e pelo empobrecimento, aflita e perplexa, 
patrioticamente ordeira, como talvez em nenhum outro 
exemplo do mundo, fez sentír e eXPressou a sua v·antiiCI.fi 
de mudar, de dispensar tutelas, de escolher o caminho da 
sua história futura:. 

A OposiçãO brasileira, seguida por dezenas de compaM 
nheiros que foram senSíveTs-aõs·anseios -do povo, lutou 
pelas eleições diretas. Na _mesma trilha persegue hoje as 
reformas, a mudança do que está af. Busca afastar do po
der um sistema responSável pela exarcerbação no Brasil 
das injustíças sociais, pela crescente desigualdade de ren
da entre as pessoas e as regiões, pela recessão, pelo suca
teamento e -a desnacionalização- do parque industrial 
brasileirO, pela impuriidade dos crimes que se perpetuam 
na continuidade de sua prática pelo descrédito que resul
ta da manipulação de dados que se falseiam e que se so
negam, por negócios qüe-se progrã.mam-e que se acober
tam. 

A Oposíção conhece a magnitude da crise que envolve 
o Brasil. Está consciente, de todas as dificuldades, da de
licadeza das soluções a exigireni coragem, firme:úi e re-
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sisf~pcia às pressões, da presteza que deve presidir as de
cisões tomadas para pre..<;ervar as diretrizes adotadas, OU 
as correções de rota indispensáveis à versatilidade dos 
problemas. Tudo isso nos tem levado a lutar pela refor
ma política necessária e indispensável ao equacionamen
to das probtemáticas social, administrativa e econômica. 

Cumpre-nos continuar a luta sem, todavia, perdermos 
de vista os objetivos fundamentais e os finS colimados. 

Pensarmos no bojo da crise atual em mudarmos o re
gime presidencialista para o parlamentarista é perder
m6s ci senso da realidade, o sentido e o objetivo rnãiores 
da luta _effi que nos envolvemos~ 

A gravida de da crise que amanhã, no Governo, 
cumpre-nos debell_tr, os riscos que as soluções que forenl 
adotadas nos terrenos econômic_o, financeiro e soCial, 
traze_!Il consigo não se podem somar às incertezas da imM 
plantação e da adaptação de um sistema político inteíra
mente divorciado da história ·e da experiênCia republica
na. Não-nos é possível prever se a mobilidade, a rapidez 
e a firmeza _das decisões indispensáveis à sUperação-da 
crise que nos envolve serão _exequíveis no perfodo de 
adaptação de um novo regime político. 

O .bom senso desaconselha-nos a tentarmos, simulta
neamente, enfrentar ess~s duas dificuldades já tão 8rãnM 
des isoladamente. 1:: de acrescer-se que o sistema eleitoral 
brasileiro, passivo de fraude e de inflUências espúrias das 
mais diversas,_ distorce a autentícidade da representação 
po-pular. Essa deve ser a primeira reforma política neces
sária à legitiritidade de todas as outras. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex" um f!.parte? 

O -s_a. CID_ SAM PAlO - Corri m!.!_ita l).onr?, nqbr_e 
Senador Fábio Lucena. 

O Sr. FábiO- LUcena - NObre Senador Cid- Sampaio, 
em verdade, criou-se em nosso País um regime de anar
quia polítiCa e anarquia eCoriômica. Anarquia na exata 
aCepção etimo!óg'ica da expressão, vale dizer, a falta de 
direção, a falta de governo nos setores da política, como 
as aptiáões para dirigir o Estado e no setor da economia. 
Veja V. Ex• que o Decreto-lei n9 2.065 foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, e o PDS teve -que fechar questão 
em favor daquele malsinado decreto, sob a alegatiVa 
apresentada pelos Ministros da área econômica, e avali
zada pelo Fundo Monetário Internacional, de que sem 
aquele decreto o Governo não conseguiri_a Conter a iff.: 
flação, isso no mês de outubro do ano passado. O que sei 
confirmou a seguir foi um tO-fã.l descontrole de espiral in
flacionária que atirl.giu 211% no mês de dezembro, consi
derados os últimos 12 meses, e que atualmente se eleva 
-_isso a inflação oficial_---: a mais de 230%. Não seii s-e V. 
EX• teve Üpoftunidade de-ler o-Óitimo número da revista 
_Armai; é uma revista que estâ em seu segundo núm~ro, 
lançada por empresários de São Paulo.· Essa revista 
pubHca um interessante estudo a respeito da inflação, no 
Goyerno FigueTi-edo. E essa inflação já ·atin8iU â- as
sombrosa taxa de 14 mil por cento durante o Governo 
Figuexr-eao. Basta ver, por exemplo, nobre Senador, que 
no dia 16 de março de 1979, quando o- Presidente Figuei
redo assumiu o poder, o litro da gasolina custava 9 cru
zeiros e 60 centavos. Esse indicaror, por si, é eloquente 
para comprovar a desastrosa direção, o anárquico domí
nio a que estão submetidos os problemas económicoS em 
nosso País. E hoje os jornais publicam, no1adãffiente o 
prestigio-so Correio Braziliense, que o Governõ vai redo-r
rer a novas cargas tributárias, a -iiâvaS elevações de im
postos, para conter o déficit público da União fedei-ai. 
Ora, nobre Senador Cid Sampaio, hã exaiamente 4 anos, 
pelos simples fatos de a inflação norte-americana ter pas
sado de l para 12 dígitos- de8 para 12%- este simples 
fato acarretou a queda, em eleições livres, do Presidente 
Jimmy Carter, e-foi o fato r fundamental da vitória- do 
atual Presidente Ronald Reagan. Ao que me parece, 
nobre. Senador, as lições do último aceiro, aquele magni
fico documento, que V. Ex• apresentou ao Senado, ao 
Congl-eSsO e ao País, não J:hegou aos -ouvidos do Gover-
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no. Isto nã~ é bom para a Nação e não é bom para o Go-
9ernO.-Mas devemos re_conhecer, nobre Senador, que 
esse mal, provocado pela surdez governamental, é um 
ma( que, de certa forma, vem para um bem; porque os 
Deputados Federais e os Senhores, verdadeiramentes in
teressados em alterar os rumos da economia Nacional, 
eles haverão de se _c_onvencer de que chegou a hora de 
~udar ryão apenas os rumos da política econômica mas 
de_ mudãr o sis-tema que esiá rlo poder. E esses Deputa
dos. Federais e Senadores, que compõem o Colégio Elei
toral, que deve reunir-se no dia 15 de janeiro, haverão 
sem dúvida ilJgurTia de mudar o Governo que aí está. 
Porque com este Governo as perspectivas são as mais de
sale_ntadora~, e para este Governo não basta, não adian-

- tarão jamais, nobre Senador, as advertências do iHtimo 
aceiro. Terá que haver um aceiro além do último; será 
além do derradeiro, o que só poderia acontecer com a 
destruição Completa das estruturas económicas e sociais 
do nosso País, o_ que nós não vamos consentir, tenho em 
vista, sobretudo, as lúcidas orientações e as magníficas 
preteções dos pronunciamentos de V. Ex• Era o aparte 
que eu gostaria que fosse incluído em seu lúcido discur
so. 

O SR. ClD SAMPAlO- Ilustre Senador Fábio Lu
cena, agradeço" muitõ a sua intervenção, que veio abri
lhantar o meu pronunciamento. Estou de ínieiro acordo 
COTQ V. Ex• Nas dem-ocracias, os governos que erram, os 
governos que falseam, os governos que mistificarri caem; 
mas nesses países, nos Estados Unidos por exemplo, não 
é possível a um governo modificar a ConStituição pór de
creto, fechar o Con8iesso, Usar cãSuísmo na legislação. 
Os americanos, ou outros paíseS -_onde hã democracia, 
não se sujeitariam. A iSso, nem os próprios correligio
nãríõS do_governo su_bmeter-se-ia~. ExiSte~ naquele país; 
pelo pi-acesso de educação que se desenvolveu no curso 
de sua História, um tal sentido âe respeito à lei e às nor
mas democráticas que nenhum governo se atreveria, lã, a 
fazer o_ que ~e __ faz no Brasil. 

Mas tudo tem medida. O espírito humano tem uma 
capacidade de resistir à humilhação, ao s-ofrimento, à 
pobreza. Existem entretanto limites que não se podem 
ultrapassar, são os limites peculiares à própria espécie 
humana, à própria dignidade de que reveste o ser, que é 
considerado o único ser superior do universo. E esse li
mite está sendo atingido no Brasil. A reação que estâ sur
gindo, dentro das próprias hostes do Governo, é porque 
os erros e os crimes foram tantos ·que estão acordando, 
dentro do homem, aqueles princípios, estejam eles em 
que posição estejam, aqueles princípios que são a última 
resistência d'! p~óprio ser, da própria espécie para evitar 
a sua distribuição. 

O aparte_de V. Ex• é esclarecedor. E eu espero que os 
números que temos exibido pelo Brasil afora cheguem ao 
conhecimento da grande maioria da população, para que 
essa onda, esse anseio de reforma, de mudança, de subs
titpiç_ão de -~istema, mais_do_que está acontecendo, mais 

- dO que tem levado o povo a uma mafllfest3.ção inequívo
ca em todos os recantos do Brasil, possa sensibilizar os 
ou_vidos e a mente daqueles que se crêem donos da verda
de, donos do País e donos do povo. 

Cumpre-nos a nós, da Oposição, conquistar o Gover
no para mudar o rumo do Brasil. No curso da crise que 
envolve o_ :Pa_fs_. não_~devemos ser responsáveis por refor
mas políticas cuja implantação e adaptação, forçosa· 
mente, trarão dificuldades, se elas fizerem claudicar o 
novo Governo _que se vai implantar poderão_ comprome
ter por séculos o futuro do Brasil como Nação livre e so
berana. 

Cabe aos políticos, às classes armadas, que no curso -
da História tanto contribuíram para a preservação da li· 
berdade,_ da justiça -e da lei, e a todos os brasileiros, em 
quaisquer posições êin que se encontrem, cumprir o de-
ver que-se lhés impõem, cumprir a Constituição e as leis; 
outorgadas casufsticas. O sistema llão perinitiU- ao Con
gresso modificá-Ias, agora, é dever obedecê-las. Não poM 



de, quem quer que seja, ciVil ou militar, ao seu talante, 
descumpri~las. Interromper o caminho da redemocrati
zação, para preservar a desordem vigente, seja qual for o 
disfarce ou a jtisTifiC-ãtiva que -se pretenda invocar, é Cri
me contra a Pátria e só pode interessar aos que se benefi
ciam. E usurpar um dever atribuído ao povo em todas as 
Constituições b!ãsileiras~ desde a Independêndit~'-

Que os brasileiros, sejam- Qiiais fo-rem as posições que 
ocupem, ouçam a experlência do pensador indiano do 
Bhagavard-Gitã:. "mais vale cumprír, embora ·medio
cremente, o seu próprio· deVer do que assumir, mesmo 
para cumprir com--perfeição, i tafefa de -Outro';-,-

Neste País que desejamos democrático, Cumpra ·cada 
um, sem a prepotência-dos qu-e se Julga-m predestinados, 
com a humildade dos que são realmente livres e capazes, 
o seu próprio dever. 

Todos, civis e militaies, ffioÇoS e velhos, vamos para o 
bem do Brasil, crer ouvir e segUir-o eco, da voz do povo~ 
Muito obrigado aos Senhores. (MuitO bem! PàJmãs.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE~O SR. CID 
SAMPAIO EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO PELO DEPUTADO MU
RILO_ 

PARAISO, oo--pMDif,~NA ASSEMBI:rrA LEGIS
LATIVA DE PERNAMBUCO 

NA SESSÃO DE 7 DE AGOSTO-DE 1984 

Senhor Presidente 
Senfiores Deputi:tdos 

No mundo contemporâneo, a tecnologia das comuni-
cações conquistou níveis extraordinãríos. --

Consequentemente, ao nosso País-- integr-ado a esse
complexo e universal sistema redutor de distância entre 
os povos - chegam, de forma quase instantânea, as 
notícias e os fatos ocorridos em qualquer parte do nosso 
planeta. 

Com essa presteza, foi, no primeiro semestre do ano 
passado, transcrito em semanãrio nacional üm- Impor
tante comentárío ae revista americaria denunciando as 
açõeS que o FMI desenvolveria no Brasil, já previstas na--:.c 
quela altura como extremamente danosas à nossa ectmo
mia. 

As opiniões do articulista, de permeio COni·texfos 3.1ri~ 
bufdos a economistas do próprio FMI, talvez-pelo pessi
mismo de que ambos pareciam revestidos, não- desperta-
ram entre nós a reação que sería áe esperar.- -

A matéria versava sobre a profunda recessão económi
ca em que mergulharia o nosso País, se cumpridos fos
sem os termos do acordo firmado com aquele organismo 
internacional. 

O autor preconizava até que nem sequer=-tertamcis COn
dições para resgatar a prórpia dívida eXterna, razãO de 
ser aparente do rigoroso e perverso receiiuãrió econômi--
co que nos fora prescrito. - · 

Segundo aquela publicaçãO, esSe desastre, ·progni.ma
do com a criminosa aquiescêricia--do lioSsO gOverno, esta
va oficialmente consubstanciãdo nos seguinteS iiens im
postos pelo FMI ao nosso submisso País: 

I. Implementar largas desvalorizações de "choque" 
de sua moeda; 

2. _Reduzir suas importações- em 17,5% sobre. os 
níveis de 1982 e em 40% sobre os de 1980; 

3. Destruir a força de trabalho brasileira através de 
apertos no índice de reajuste salarial e através de inde
xação fraudulenta do sistema; 

4. Reduzir o crescimento populacional; 
5~ Impor o fim dos projetas industf"iais ae p6rtC; 
6. Eliminar lO% em crêditos subsidiados à agricultu

ra e à indústria; 
7.-- Encorajar os ínvesUdores estrangeiros -a aSsumi

rem o controle das empresas públicas e privadas mori
bundas. 

Ã época, achava o FMJ não ter o Brasil ainda aberto 
suficientemente aS suaS portas paTa os íilvestidores es
trangeiros. 
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Nesse sentido, e_ no mesmo artigo, queixava-se uma 
fonte do FMI de o Brasil até então não ter permitido aos 
estraogeiros serem proprietários de uma maior parte das 
suas indústrias. _ 

"l:. preciso- dizia a mesma fonte......: que os brasileiros 
decidam o quanto querem ser propriedade de estrangei
rOs!" 

Este, o lamentável quadro desenhado fria e calculada
mente contra nossos interesses e humilhantemente acata
do pelas nossas autoridades federais! 

Hoje, decorrido pouco mais de um ano do acordo fir
mado com o FMI, pode-se constatar que os diabólicos 
planos contra o Brasil jâ assi-nalam notáveis progressos. 
Todos em favor dos interesses internaciOnais. 

Os resultados são palpáveis. 
As nossas instituições se arruinando como aS universi

dades, o BNH, o INPS; o País empobrecendo a olhos 
vistos; o_desemprego tomando conta da população brasi
leira; as empresas se desnacionalizando; e, a despeito de 
tudo isso, a dívida externa crescendo assustadoramente, 
por conta do insaciável aumento das taxas de juros inier
riacionais'que põem por terra o esforço das exportações 
combinado com as penosas limitações de importação. 

E neste incontestável empobrecimento brasileiro, o 
capítulo da desnacionalização empresarial assume pro
porções preocupantes, pelo carâter de irreversibilidade 
de--que se reveste, 

Na trilha da recessão, inúmeros e poderosos grupos 
empresariafs estrangeiros, noüidamerite de "orige-m ame
ricana, já começaram, silencioSa e maquiavelicamente, a 
invadir nosso País. --

Ora aqquirindo o comando Qe tradicionais empresas 
-braSileirlis, ora ampliando e ou diversificando substan
cialmente_ as suas atividades no nosso território. 

Essa invasão se acentua a cada dia e se processa com a 
natural facilidade que a nossa exaustão econômico
financeii'a propicia. 

Inadmissível e criminosamente coriseiltido pelo estado 
- cada vez mais dissociado dos interesses nacionais -
O crescente esgotamento das nossas empresas é o corre
dor por onde se processa a ocupação do nosso País pelas 
multinacionais. -

ASsim, eiS estrangeiros começaram a tomar conta: do 
Brãsi1~ cada vez mais dependente do exterior. 

Tudo como conseqUência da política entr6gtiista: a:-q-ue 
nos conduziu o autoritarismo de 20 anos aqui implanta
do e que agora culmina com a ameaça de transformar a 
nossa soberania em Simples e puro colonialismo. 

Cumpre-se, assim, irremediavelmente. as reais metas 
dO FMI, por trãS das quais viceja ã. ptrataria iliinitada dO 
sistema imperialista internacional. 

-Di3.Jlte de- tamanhos desacertoS e desCami:Õ.hos, nos Co
rações dos brasileiros, uma indignã.çãO e nas suas men
teS, _umã índagação~ 

De que valeu o sacríficio dos nossos ·antepassados na 
pf6servâção da liberdade nacional? 

Enfim, de que adiantou, entre tantos outros exemplos 
patrióticos, 0_-Sangue derramado na expulsão do invasor 
holandês, se o atual governo, traindo a História e o 
espírito libertário do povo brasileiro. transformou-se no 
pçinci_pal promot9r d? ocupação do nosso solo_ pelas 
multinacionais, fato que resultará na capitulação das 
empresas locais?_ 

Nesse-primeiro estágio,- o setor de aliril.entOs vem sen
do o alvo preferido, dada sua recOnhecida potencialida
de. 

Outros setores fatalmente sucumbirão a seguir. 
Notícias recentes nos dão conta de que atê dois gran

des bancos americanos ensaiam associaçõ_es com bancos 
nacionais.. 

b, todavia, no campo alimentar onde mais estão se 
concentrando as atenções das empresas estrangeiras. Aí, 
elas vêm ocupando estratégicas posições. 

Em Pernambuco, muito reCentemente, ocorreu a aqui
sição, pela Souza Cruz, da Maguary, indústria local es
pecializada em produtos alimentícios. 
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A revista exame, da primeira quinzena de junho últi
mo, em longo artigo, ciiã igualmente uma série de- outras 
fndústrias brasileiras produtoras de alinientos cujo co• 
mandQ se encontra hÕje nas mãos das multinacionais e 
atribUI as transferências à recessão que nos asftxla~ alia
da à supervalorização do dólar, em relação à nossa des
moralizada moeda. 

A Beatrice Foods adquiriu a Ailiram, indústria de do
ces e biscoitos em Marília, São Paulo, c-om uma linha de 
90 produtos de grande aceitação nacional. 

A Dart & Kraft comprou a Embaré, tradicional fábri
ca de confeitas e laticíilios. 

A Nabisço Brands adquiriu a Júpiter, de piracícaba, 
São Paulo, especializada em merenda escolar. 

Â Quaker Oats, Especializada ein cerea:ís, diversificou 
seu campo, adquirindo a Toddy e a Coqueiro, tradicio
nais empresas nacionais respectivamente especialíúidas 
em chocolates em pó e pescados em lata. 

A Kellog's investiu -lO milhões de dólares em uma 
noya fábrica, expandindo sua produção de cereais de 5 
mil para lO mil toneladas anuais. 

A Hershey Foods comprou a Chadler comercializado
ra de cacau na Bahia e a Petybon, da Matarazzo. 

A Borden adquiriu a Adria, especialízada em macar
rão. 

Também o Economista Joelmir Beting confessa-se in~ 
-quieto com a ação no Brasil do que ele chama de "Strong 

Dólar", como instrumento de domínação económica. ~ 
s-ua a afirmativa de que aqui, aquela moeda tem sido 
aplicada nas compras de fábricas, absorção de empresas 
e fixação na economia rural - da posse dã terra à índús
tria de alimentos. 

E no Brasil quando as multinacionais W.sumeni a di
reção de uma empresa as coisas lhe são enormemente fa
cilitadas. 

Quem disso duvidar, que analise um tre-cho da longa 
entrevista concedida pelo ex-Ministro Rischbieter à Im
prensa Nacional no dia 15 de janeiro deste ano, quando, 
entre outras sugestões de interesse da nossa economia, 
opinava fosse amenizado o controle de preços para algu
mas das indústrias locais que vinham operando em baixa 
lucratividade. 

Fazía, entretanto, exceção às indústrias de produtos 
alimentícíos, afirmando, textualment~: 
.. "Em 1983; Brasflia não exerceu qualquer controle 

sobre a especulação com produtos alimentícios; mi ver
dade, forçou isso. Alguns produtos subi~am 500, 
600%!". ' 

As razões dessa liberalidade, à época, talvez até desco
nhecidas pelo ex-Ministro, são hoje perfeitamente inden
tificadas. 

O que virá por aí, decerto há de completar o quadro 
desolador da desnacionalização do nosso parque indus
trial. 

Não foi à toa que a prepotente Ministra Margareth 
Tatcher, da Inglaterra, disse que os países endividados 
teriam que vender as suas empresas e as suas riquezas na
turais para pagamel}to dos seus débitos. E não tem dado 
outra ... 

Os dados que aqui divulgamos assumem maior gravi
dade quando confrontados com os mencionados em 
análise da revista dirigente industrial, envolvendo perío
do anterior ao .da interferência do FMI, o que implica 
em dizer, antes do agravamento da recessão nacional. 

De acordo com aquele estudo, a evolução do nosso 
quadro industrial, à época, caminhava em sentido opos
to, com exemplos que se multiplicavam. 

No artigo, foram citadOs 18 transferências de coman
do de filiais eStrangeiras aqui sediadas para empresas na~ 
cfõnais: 

E o seu autor afirmava, com visivel entusiasmo, que 
nunca, em toda a História Económica do País, tantas fi
liaiS de multinaCion-ais foram nacionalizadas em tão cur
to espaço de tempo! 

Sobre o tema, nada há a acrescentar, diante de tão sig
nificativo confronto._ 
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Estão assim Confirmadas as advertências que nos fize
ram especialistas nacionãis e estrangeiroS de que a estra
tégia do FMI, além dos seus efeitos sociais catastróficos, 
ensejaria ao País uma irreversível involução económica. 

Este, o panorama genéricO _das erilpresas nacionais de 
maior porte, pois as pequenas e médias não coriseguirão 
safar-se do regime pré-falimentar em que se encontram, 
a menos que sejam substancialmente alteradas as regras 
do jogo a que foram submetidas. 

Urgem medidas que ponham termo a essa derrocada 
que a todas atinge. 

A solução para reverter tão grave tendência será en
contrada, naturalmente, através de hábeis fórmulas polí
ticas. 

É evidente que a simples manutenção do atual modelo 
económico, de total submissão ao FMI, nos conduzirá 
inapelavelmente ao caos empresarial. 

Por isso, aqueles que entendem inadiáveis a retomada 
do desenvolvimento e o desafogo salarial, não aceitam a 
eleição de um Andreazza ou um Maluf, pela certeza de 
que qualquer um deles representa o continu_ísmo_do que 
aí está. 

A preferência da Nação volta~se para o nome do Go~ 
vernador Tancredo Neves. · 

A sua ascensão à Presidência da República é uma asPi~--
ração- da grande maioria do nosso povo. O seu- passado, 
a sua exemplar vida pública e os seus posiciOnamentOs 
diante do atual quadro brasileiro respondem por essa 
predileçãQ; 

Mesmo pela via indireta, uma vez que outra alterna ti~ 
va não restou ao País, após a derrota das Diretaii-Já. 

E os homens de bom senso que procuram a saída para 
o difidl momento nacional não poderão quedar-se indi~ 
ferentes diante de tão sério dilema: ou tentar eleger Tan~ 
credo Neves, Presidente da República, mesmo através 
dos condenáveis instrunientos de que dispõem ou permf
tir, pela omissã-o, que a Nação continue mergulhada na 
situação caótica em que se' enContra, ·rumo aõ desconhe
cido. 

Espúrios, reconhecemos, são __ os caminhos que ainda 
subsistem, mas nobres são os objetivos ~que nos levam a 
palmilhá-los. 

A hora é de transição e nos iri1-põe prudência, tolerân~ 
cia --e compreenSão, para o bem nacional. 

Era o que tínhamos a dizer, Sénhor Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MAURO BORGES NA SESSÃO D.E I2(9(84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Si's. sena.Cõibi, 
acabo de apresentar à Mesa um projeto de lei legalizan~ 
do e regulamentando os Partidos Políticos_ nO Distritõ 
Federal. 

1:: inacreditável! Um verdadeiro absurdo! 
Mas acontece que a organização partidária riO Distri

to Federal encontra~se na ilegalidade. Mais que na clan~ 
destinidade, sem qualquer amparo legal, contraria dispo~ 
sitivo legal claramente estabelecido e proibitivo da orga~ 
nização político-partidária na Capital da República. 

Não ê __ outra coi.sa que estabelecido o art. 44, parágra~ 
fos primeiio e segundo da Lei Orgânica dos Partidos 
PoHticos. Não é outra coisa que estabelecem outros tan~ 
tos artigos desta e de ou_tras leis pertinen-tes. -

As tentativas de legalização dos partidos políticos pas
saram pelo 

- PL do Sen"ado n~' 133/79 .,...senador Amaral Furlan 
Vetado pelo Presidente da República Mantido o veto no 
Congresso por decurso de prazo; 

- PL n~' 2.305f76- Deputadó-LídOVino Fanton Ar~ 
quivado em 2/3/79; 

- PL n'i' 2.464/76- Deputado Josias Leite Arquiva-
do em 2(3(79; -- · · 

- PL n'i' 2.316/74- Deputado Thales Ramalho Ar
quivado em 8/3/75, e outros mais que devem existir. 

Todas «,.$Sas tentativas, porém, esbarraram na má von
tade e, por que não dizer, na oposiçã-o cerrada do Execu
tivo- federal, que não suportou a perspeCtiva de ter por 
perto aquilo que nem de longe admitia: a livre manifes~ 
tação deriiocrâtica, a plena organização da sociedade, 
principalmen~e atravês de um de seus mecanismo mais 
poderosos, qual seja, a organização polftico-partidárfa. 

Em prindpiá, a preteXtO de não exlstireril-eleTÇões e de 
serem liidesejáveis, em termos de segurança~ quaisquer 
tipos de mobilizações populares em Brasflia, a organi
zação partidária- foi procrastinada e negada, enfirii, 
como se ãtiVídade política fosse poluição do meio am~ 
biente. 

- 1\gora, a -partir da. "abertura política" o Distrito 
Federal, parece, receberá a mercê de uma pequena repre~ 
sentação- p_olítica, -num esboço coricedido de org.ã.ni~ 

zação, _através_ de eleiçio pura e simples de Deputados 
Federais, frustrando a expectativa de um verdadeiro 
acontecimento políticO-;- cõril a represenfiçãO -p-lena em 
todos os níveis de atividadesA 

-Desta forma, passando pelo buraco de uma feCha
dura, a abertura política do Governo se amontoará 
numa palma de mão e daí será assoprada, num ridículo 
bafejo democrático, sobre todo o terrítório do Distrito 
Federal. 

- Não é o que desejamos, mas é tudo que podemos 
esperar, realisticamente~ dos encaminhamentos e das ne
gociações políticaS em andamento. 

..... -:t: tudo que podemos esperar do acanhamento com 
que o Governo faz suas incursões pelos campos da aber~ 
tura democrática. 

- De pouco estão adiantando as legítimas reivindi~ 
cações do Povo caridango buscando autonomia, busc-c1.n· 
do uma organização-político-partidária e uma estrutura 
de governo· local compãtíVel com o rest~ do País. 

-De pouc·o estão adiantando as Emendas Constitu~ 
cionais propostas, das qUais permito~me destacar a 
Emenda n~' 50/84, de minha autoria, que depois de espe
rar inais de um ano para merecer a atençãO do Congres
so Nacional, acaba de ser anexada e de se colocar na es
teira da chamada Emenda Jorge Carone, por força regi~ 
mental, retirando qualquer otimismo dos meus prognós~ 
ticos com relação aos interesses polítícos imediatos de 
Brasília. 
-É por isso mesmo, e é agora, mais que nunca, que a 

sociedade brasiliense tem que se organizar, sob todos os 
aspectos e lutar. 
~ Organizar~se em termos partidários, da forma que 

ora proponho, através do meu projeto de lei. 
- Com uma estrutura político~partidária forte, legfti~ 

ma, dinâmica, sob_ o amparo da Lei, buscando à força da 
lei e da mudança das Leis, defender os interesses da co~ 
munidade local. 

- Mais que nunca, é preciso regulamenté!r e legal!zar 
_os Partidos PolítiCos no Distrito Federal~ Com urgência. 
Com_ determinação .. Com a boa vontade de todos nós. 

--..;;Nós, parlamentares, sorrlos os únicos capaZes nó 
momento de permitir a representação à _orfandade políti~ 
ca brasiliense, ao único povo que não tem representação 
política própfia neste- País. 

-Peço, pois, aos meus nobres colegas, às lideranças 
partidárias- nesta Casa, ã Mesa Diretora, às CoillisSõés 
Permanentes a serem solicitadas, a todos os setores en~ 
fim do Senado, caráter de urgência e aprOvãçãó unâni~ 
me para 6-prõjeto que !)ra apresenta. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Exf um aparte? 

--0 SR.-MAURO BÜRGES- CÕin -tÕdo prazer. 

O Sr. Mário Maia- CongratUlamo-nos com V. Ex~, 
por ser um dos elementos do Congresso Nacional de alta 
repres_entatividadtj, que vem mais uma vez ao socorro da 
liberdade de representação do Distrito Federal." Quere
mos dizer ao nobre companheiro que também temos em 
tramitação, um projeto que prevê eleições Para o Distri~ 
to Federal em toda a_ S1:Ja plenitude, fazendo com que 
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esta Unidade da Federação tenha a representação que os 
outtos Estados têm, porque não podemos enten'der que 
pelo simples fato de os brasileiros morarem na Capital 
da República, não tenham o direito de se fazer represen~ 
far juntO àS dCffiaiS Unidades da Federação .. Portanto, é 
muito oportuno que V. Ex' faça essa consideração, esta 
reclamação mesmo, porque a emenda de V. Exf- já deve
ria ter sido 8.precíada separadamente, e não atrelar~se à 
outra emenda que está se apresentando agora, cujo o 
destino não se sabe qual será, como não se está sabendo 
qual será o destino da Emenda Theodoro Mendes, Ia
mentavelinente postergada por uma decisão do Presiden
te do Cõngresso Nacional, num momento que achamos 
pouco feliz. De modo que eu me congratulo com V. Ex•, 
estou solidário com essa emenda, como todos somos 
também Com a Emenda Constitucional n~' 15, que já foi 
apreciada pelo Congresso Nacional no que tange à dis
cussão, e está preparada também para ser votada. Nela, 
nós J)fopofuos que os brasileiros que moram no Distrito 
Federal tenham direito de eleger o seu Governador, os 
seus Senadores, Deputados Federais e uma Assembléia 
Legislativa. Portanto, estamos solidários com a sua pro~ 
posição e o parabenizamos por essa iniciativa. 

O SR. MAURO BORGES - Muito agradecido, 
nobre Senador Mário Maia, sobretudo pelo enriqueci
mento do seu aparte ao meu discurso; e pela sua solida~ 
riedade. 

--so B.ssim poderemos o-ferecer aos nossos Pai-tidos Polí
ticos as mínimas condições de luta e um mínimo de reci
procidade ao povo candango, talvez o mais bem prepa
rado para Õ exercício político, que tanto luta e que tão 
bem hospeda as nossas representações estaduais de todo 
o Brasil. 

f:. necessário esclarecer que há projetas de represen
tação política para Srasílla, alguns apenas para Deputa~ 
dos, outros para Senadores e como disse o Senador, para 
outros níVeis. A minha emenda constitucional previa i 
representação com Câmara de Vereadores, com a parti~ 
cipação na Câmara- dos Deputados e no Senado. A Câ~ 
mara de Vereadores teria dois níveis; o-primeiro, efetiva
mente, representando o povo de Brasília e o segundo 
nível, uma Câmara revisora, que seria a Comissão do 
Distrito Federal, que defenderia os interesses da União, 
os princípios pelos quais Brasília foi construída, para 
manter a integridade dos propósitos que levaram à cons~ 
trução, a fim de evitar que, ao longo do tempo, um ve~ 
reador desavisado, com o apoio conjuntural na Casa, di~ 
gamos assim, pudesse urba-nizar, lotear uma área entre o 
Palácio do Jaburu e o Palácio do ... 

O Sr. José Fragelli - Para encher os vazios. 

O SR .. MAURO BORGES- Exatamente. Isso desna
turaria, invalidaria toda a luta que foi feita para ritudar a: 
Capital. Portanto, reconheço que Senador, membro da 

-'- ~~missãO- do Oistrito Fedeial_, efetivamente não repre~ 
senta, nãci pode_representar, por uma série de circunstân~ 
das, o povO de Brasília, rePresenta, no máximo, os inte
resses da União no Distrito Federal. Mas ê preciso que 
haja, realmente, uma Câmara de Vereadores que repre
sente os int_eresses_ do povo brasiliense. E também, me 
pareCe, (:file -o nossO can-didato à PresidênCia da Repúbli
ca, o eminente ex~Gõvernador e ex-Senador, Tancredo 
Neves, já declarou que apoiã.râ ã eleição para Governa~ 
dor do Distrito Federal. Realmente, é uma boa solução. 
Eu não fui tão longe, não propus isso; propus que o Pre~ 
sidente da República indicasse, mas que o nome fosSe -
também submetido ao povo de Brasília, num plebiscito. 
Isso me parece essencial para que se negue todo o afilha
dísmo, todo o compadrismo na escolha de nomes para 
uma posição de tanto relevo no País e para o povo brasi~ 
Iíense. 

Mas o fato de não termos alcançado ainda a represen
tação, a concessão da representaçãÔ política, não deve 
impedir que se organizem os partidos, mesmo porque, se 
ela vier rapidamente, vai nos pegar de surpresa, sem par~ 



3314 Quinta-feira 20 ~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) 

tidos organizados, legais. Não traz vantagem alguma 0 

açodamento de organização partidária. f: muito neces
sário que, desde Jogo, se faça com calma a organização 
política de B"rasília e que Se aguarde a concessãO da re- -
presentação que é: um lugar comum em todas as lide
ranças, em todos os partidos, e, parece-me, todos os can
didatos a apoiam. 

Sr. Presidente, tenninado este assunto eu passaria a 
um outro, que se refere a um tema de grande iiitiiOrtân
cia, que motiva, hoje;-todo o PaíS. J:: a questã-o d-os agro
tóxicos. 

Os defensívOS"ilgrfcolas -são assunto ·que vem ocupan
do manchete em jornais e ap<ii'ecendo no vídeo das TVs 
com grande freqUência. --~-

Há poucos dias assistimos pela TV Globo a uma re~ 
portagem ampla sobre esses agrotóxicos, mostrando ca~ 
SOS e mais casos de vítimas, com internamento i mÕrtes 
de pessoas, localizadas em várias regiões brasileiras. 

O assunto toma tal vulto que nenhuril brasileif-o res~ 
ponsável, a essa altura, pode ficar indiferente-ao Qui vem 
ocorrendo. ta saúde do povo que está em jogo. Veja~se, 
a exemplo, o _verdadeiro escândalo que foi a contamiw 
nação de morangos no Rio Grande do S.ul. 
Lembramo~nos, a propósito, que ·mesmo fora das 

fronteiraS nacidriaíi, já se ten1e-pela:· qualidade aosprow 
dutos colhidos em nossa terra, com receioS de contamiw 
nação. Conta-se~ irich.isive, que o Presiderite Ronald 
Reagan, dos Estados Unidos da América, Quando esteve 
no Brasil, em fevereiro de 1983, recusou-se a ingerir fru
tas e verduras aqui produzidas, com medo de que estives-
sem contaminadas por 3grotóxicos. --

~.talvez, de se indagar, Sr. Presidente,- como ê que o 
Presidente dos Estados Unidos está melhor informãdo 
do que o povo brasileiro? Será que isso acontece poiQue 
são as própriaS indústrias estrangeiras, notadamente as 
americanas, as maiores condutoras dessa contaminação_? 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• dâ licença para uni apar
te, nobre Senador Mauro._ Borges? 

O SR. MAURO BORGES - Com o maior prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Alberto Silva -Acho que V. Ex• abordou dois 
temas da maior importância para nós, aqui, nestã. tai-de: 
a representação poHtica para o Disfritõ Federal, e, ago
ra, a questão dos agro tóxicos. Queriil, justamente, m-en
cionar que há mais de 20 anos, rtobre S-e-riador, que as 
fórmulas dos agrotóxicos usadas no Bra.SH foi-aln ab-oli
das nos Estados Unidos. Nenhum desses complexos for
mulados para defesa, combate às pragas, pode sobrevi
ver nos Estados Unidos. Há muito mais de 20 anos, se
guramente. b claro que quando surgiram esses defensi
vos, logo d_epois da guerra com a _descoberta deste Pode
roso germicida, que era o agente laranja, foi logo revela
do que ele era prejudicial à saúde, porque ele se manti
nha até no leite das vacas, desde que elas absorviam oca-
pitn. Ele não se _destrói... -

O SR. MAURO BORGES - Não ê biodegradável. 

O Sr; Alberto Silva- ... não ê bíodegradável. Então, a 
partir desse tempo, nos Estados Unidos, não existe mais 
esse tipo de defensivo Com essas fórmulas. No entanto;· 
aqui, se faz inúmeros produtos, leva-se à ielevisão, e 
todo mundo usa desordenadamente, V. Ex• aborda o as
sunto n? preciso momento, e é bom que tenha menciona
do o fato do Presidente dos Estados Unidos não querer 
ter ingerído, aqui, alimentos oriundos da agriCultura 
exatamente por isso. Eu creio, nobre Senador, que o go
verno tem os seus órgãos, entretanto, parece que não atí
naram para o fato de qu"e,lá fora, há mais cfe 20 anos não 
se usam essas fórmulas. Espero que esse pi-OrlUnciamento 
de V. Ex~. aliado a ·outros, e essa campanha que se faz no 
País, traga, como resultado, uma imediata cessação, 
como foi feito nos Estados Unidos, proibindo, terminan
temente, que se usassem defensivos com -fórmulas noci
vas à saúde do homem. Parabéns a V. Ex.' 

O SR. MAURO BORGES - Muito ob~igado emi
nente Senador_ Alberto Silva. Seu aParte ilustra muito o 
meu discurso. De qualquer forma, o problema égrave,jâ 
passou fronteiras e precisa ser enca"rado de fi-ente, com 
coragem e determinação. Sabemos que_são muitos os in
teresses que- precisam ser observados no tocante aos 
agrotóxicos. 

Por um lado, levantam-se os ecologistas- muitos ver
dadeiramente sérios e interessados na preservação da pu

-reza _do solo e do meio ambiente- e, de outro, as indús
trias que, quase sempre, defendem seus produtos, sob a 
alegação de que o maior problema não são os agrotóxi
cos em si, mas sua má utilização, a mais das vezes feita 
sem os cuidados que se requer para trato de elementos 
tóxicos. 

É ev:idente que um produto de alta toxicidade, que 
precisa de cuida.dos especiais para ser usado, oferece pe-

- rigo, porque sabemos que a maior parte de nossos agri
cultores são relativamente atrasados.; muitos não sabem 
ler e essas recomendações são totalmente burladas e não 
executadas, pondo em risco a saúde do povo brasileiro. 

Õs ecologistas, por seu turno, contra~argumentam, 
mostrando o alto grau de toxicidade_ de muitos produtos, 
facilitando a permanência no solo por algum tempo além 
do aceitável, alguns nunca acabam, são indestrutíveis 
além de provocar alterações- algumas profundas ou ir
reversíveis - aos solos onde são aplicados. 

Acrescenta~se, ainda, o fato de que muitos produtos 
usados no Brasil jã foram abolidos, como disse O Senaw 
dor Alberto Silva c_omo altamente perniciosos, nos seus 
países de origem. 

Entram, ainda, na cadeia dos defensivos agrícolas -
defensivo é um nome manso, na verdade a palavra correw 
ta é o agro tóxiCo,- o agressor, o tóxicO da terra. 

Entram ainda, na cadeia dos defensivos agrícolas, -
repito ....:... ·outros ~Iementos interessados, como os enge~ 
nheiros agrónomos, a quem cabe, em tese, a recomen~ 
dação do seu uso de acordo com as condições gerais de 
clima e solo; e os comerciantes, simples meio de atendi
mento da~ necessidades da lavoura, quase sempre desa
tentos das reais condições tóxicas- dos produtos e interes
sados mais na obtenção de lucros para o seu estabeleci
mento comercial. 

Por fim, temOs aquele que é o maior interessado: o la~ 
vrador, a mais das vezes de poucas letras e que aplica o 
produto P?r indicação de terceiros, desqualificados para 
tal, que já receberain de outros~ igual recomendação e 
da(por çiiaJJte. Não há evidentemei1te -um grau razoável 
de formação que possa influir para melhor no uso dos 
agro tóxicos. Daí para surgirem intoxiCaÇões, até fatais, é 
um passo. --

Há, portanto, que se estabelecer diretrizes sérias e se
guras para a questão. Necessário ser encontrada uma le
gislação que aten~a os reais interesses naciOnais, mesmo 
que isto" poSsa resultar em prejufzos para alguns- certa~ 

mente para os que vêm se locupletando, de uma forma 
ou de outra, com o que vem acontecendo até agora. 

-Ao Governo Federal e aos governos estaduais cabe a 
tarefa de traçar estas diretrizes. 

Este assunto é muito debatido. Os Estados querem ter 
uma certa liberdade e devem ter, porque as condições de 
clima e de solo -digamos do Rio Grande do Sul- são 

"imiito diferentes lá de Rondônia ou do Acre, e desacon~ 
selham muitos produtos. 

Cabe aos Estados o estudo aprofundado da matéria e 
a apresentação para o domínio público das soluções en
cont~ãdas, de forma a acabar, -de uma vez pO! todas- se 
isto for possívell - com as ocorrêD.Cias desastrosãs que 

-têm sido estampadas frente à Nação. 
De fato, é muito doloroso, Sr. Presidente, o que vem 

sucedendo Pelo Brasil afora. Eu não gostaria de citar ca
sos isolados, pois os jornais os trazem quase todo dia, 
mis veja--se, a título de exemplo, o que traz o Jornal do 
Brasil do dia 9 de setembro. 

SoO o_ título_:nTordon que mata ficus coloca em risco 
água potável em Copacabana", esse periódico, em ver-
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dade, denuncia um fato gravíssimo para a saúde do po
vo. E diz a ml:!téria, em primeira página: 

"Em conseqilência do uso de nove frascos de 
'Tordon 101 para n1atú oito ficus em Copacabana, 
uma área de 10 mil metros quadrados em torno da 

- _ r:_ua General Baibosa Lima pode esfar contaminada, 
colocando em risco os moradores dos prédios que 
extraem água dos lençóis subterrâneos para reforçar 

-o insuficiente abastecimento com que contam. A ad
vertência foi feita pelo ex-PreSidente da Associação 
dos Engenheiros Agrónomos do Estado, Daniel 
Fonseca Pinto, Que esteve no local para se inteirar 
dos fatos." 

E segue a notícia dizendo que os frascos serão examiw 
nados pelo Instituto de Crhnil!_alfstica Carlos t·boli para 
se chegar a uma conclusão mais acertada. Como se-sabe 
o Tordon 101 é uma substância altamente tóxica, tendo 
causado, no ãno passado, a morte de 40 pessoas, no Pará 
ao longo da linha transmissora de t::nergia da Eletronor
te. 

As empresas de eletricidade utilizam esse produto exa
tamente para limpar as folhagens e o capim embaixo das 
linhas de transmissão e estão utilizando hoje, com algu
ma vantàgem econômica, em- veZ dos processos mecâni
cos, os processos - digamos assim - químicos. 

O Tordon 101 ficou- ainda mais conhecido, como um 
dos componentes do agente laranja. 

Dizem os produtores que ele, na verdade, não é tóxiCO, 
mas nós temos visto, comprovadamente, que onde se 
aplica Tordon para destruir as folhas largas nas limpezas 
das inveriladas, o gado que come o capim, logo em segui
da, expele Tordon pelas suas excreções-- fezes, urina e 
leite. Evidentemerite que se esse leite estiver sendo servi
do, as crianças vão ingerir Tordon, e isso não deve ser 
bom para a saúde. 

É a notícia mais recente- que- temos em mãos. Muitas 
outras, poréffi têm surgido aqui e ali, demonstrando o 
perigõ que ·representa à saúde da população o uso de 
produtos altamente tóxicos, como os cloradas, especial
mente o BHC e o QDT. 

Mas Sr. Presidente, devem os agrotóxicos organo
c!orados _s~rem_ eliminados de nossa agricultura? Hã 
quem diga que sim, como garantiu um agricuftor de Pro
cedência japonesa falando alguns diaS atrás na TV Glo
bo, depois de mostrar uma plantação de verduras, em 6-
timas condições de produtividade, e que ele combatia os 
insetos por meios biológicos. No entanto, o Japão é o 
país que mais consome agro tóxicos no mundo, cerca de 
10,5 quilos por hectare, seguido dos Estados Unidos, 
com 5,5. O Brasil aplica apenas um quarto de quilo por 
hectare, assinalando, juntamente com a América Latina, 
os índices mais baixos de produtividade nas cUlturas. 
Çonvenhamos que são muito diferenciadas as condições 
da agricultura no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos e 
outros países, não facilitando a comparação entre uns e 
outros. 

No Brasil, estão registrados no Ministério da Agricul
tura 182 prirldpios ativos, com os quais são fabriCados 
os agrotóxicos, e que correspondem a cerca de 20% do 
total dos princípios ativos desenvolvidos e fabricados no 
mundo para uso agrícola. Entre estes princípios ativoS 
estão os chamados cloradas, cujo uso vem provocando 
acirradas contendas. 

Muitas vezes um princípio ativo é vendido sob nomes 
diferentes, como a Aspirina, o Ácido Acetil Salicílico; é-o 
Melhorai, é a Cafiaspirina, é o Anador, enfim, Umã série 
de produtos que derivam do ácido Acetil Salicílíco .. As
sim, exiStem muitos ativos que compõem os a&rotóxicos 
QUe têm nomes diferentes. Não adianta impedir o uso 
nome por nome e, sim, o princípio ativo que-i6r3 esses 
remédios. 

Preocupada com o Problema, a Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara dos Deputados, sob presidência 
do seu vice-Presidente, Deputado Fernando Cunha, le
vou a efeito um seminário, agora, recentemente, para 
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tratar deste assunto e_sobre poluição e saúde. Em breve 
deverão ser conhecidos os resuJtados. Este seminãrio, 
que não é o primeiro realizado este ano por aquela Casa 
do Congresso Nacion:3.1, retrata bem a preocupação com 
o problema por parte dos deputados. t, como dissemos 
de inicio, reSultado de uma preocupaçãO Seral. Todas es
tamos apreensivos com a gravidade do emprego desses 
produtos na agricultura e suas conseqüências sobre a 
saúde do homem e dos animais. 

Da parte do Seil.itdo, porém, não tivemõs conheciinCD.
to de medida semelhante, E, por esse motivo e aínda 
mais por ter sido designado para-relatar, na Comissão de 
Agricultura do Senado, o Projeto de Lei da Câmara n'1 
219, de 1983, de autoria do ex-Deputado Cantfdio Sam
paio, - estã há 8 anos -gíáuidO--ilo C008:-re5sõ Nacional, 
vejam bem, 8 anos, um assunto dessa importância- que 
trata da industrialização, comercialização e uso dos clo
radas, decidi a tratar do problema com maior empenho, 
atê mesmo realizando, se possível, um seminário aqui no 
Senado Federal, com o fim de se encontrar as mais justaS 
soluções a fim de instruir melhor o parecer que tenho 
que emit1r. 

Trata-se de uma pretensão que eng~:andece o Senado 
Federal, ainda mais agora, quando são notórias as -difi- -
culdades que o Governo Federal vem enfrentandO, para
mostrar um meio de adequar a sua legislação com as dos 
Estados, principalmente os da Região Su~este e Sul, res
ponsáveis pela maior aplicação dos agrotóxícos, em vista 
da extensão de suas agriculturas. Estes Estados, como se 
sabe, baixaram leis que constituem um avanço se con
frontada com a federal- datada de meio século- e tem 
conseguido, d~ uma maneira ?U de 9utra, opor uma cer
ta ressitência ao uso indisáiminado' de produtos consi
derados prejudiciais à saúde. 

Os jornaís noticiam que a SEPLAN está preparando 
um projeto do Governo, um projeto do Executivo, regu
lamentando o uso e a aplicação dos agrotóxicos. 

E, como se vê, a matéria é cOinplexa e precisa ser trata
da com o devido interesse pelas autoridades federais do 
Executivo e do Legislativo. Estas, ao que anunciam os 
jornaiS, estariam, como disse, já Para apresentai um pro
jeto por esses dias. Resta-nos -esperar a vinda-desse-Piõje
to e, enquanto isso, vamos fazendo a conclusão de uma 
massa de informações que temos, pois dirigirilci=no"S i to
das as nossas associações de ag~;ônomos, de ecologistas, 
aos industriaiS, enfim, a todos que têm intC!Csse dii'Cto 
ou indireto na questão dos agrotóxicos. Já temos um vo
lume grande de respostas e vamos condensá-las e verifi~ 
car se o que temos ~ suficiente para -tornarmos a decisão 
de fazer o relatório do projeto ou, se necessârio, convo
cannos realmente: um simpóSio para ouvirmos de forma 
mais abrangente, as opiniões nacionais sobre o assunto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO. SR. 
ADERBAL JUREMA NA SESSÃO DE 13-9-84 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Há mais de um mês que estava na minha agenda vir a 
esta tribuna para assinalar os 50 anos de um ainda jovem 
escritor nordestino que, pelo seu talento de professor, de 
pesquisador de escola, tem tido n,a Cãpital da República 
uma atividade singular não apenas como professor da 
Universidade de Brasília m3s, sobretudo, no e;<ercício do 
jornalismo metropolitano, onde se firmou como um ·co
mentador político_ ágil, atualizado, independente. Ao 
mesmo tempo que, atravês da pesquisa, conseguiu se im
por nos meios culturais do País como um jovem pensa
dor político a nós ajudando a interpretar não apenas a 
História deste Pafs, como também os acontecimentos 
mais recentes. Quero referir-me ao ãíndajovem-Pernam
bucano, jornalista, pensador político, professOr e esCri
tor Vamireh Chacon. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

Vamireh Chacon nasceu no Recife, nos idos de 1934, e 
aos cinqüenta anos já pode apresentar aos seus filhos, a 
sua família, aos seus contemporâneos, uma vida dedica
da ao estudo e ao pensamento sociológico, filosófico e 
po]ft_íco. Na bit)bibliografia, com l!m_título singular, 
muito do seu temperamento, até os cinqüenta, consta o 
seu itinerário até hoje, porque daqu'i em diante, noutros 
anos que esperamos venha a completar, _continuará ser
vindo à cultura brasileira. Este jovem p~rnambucano, 
nasCido rio Recife, pelo lado maternO é descende~te de 
TrãjanO ChacOn - o jornalista Trajano Chãcon que foi 
trucidãdo nas ruas de Recife, pela sua independência 
polítíca;·-..:.... homônimo do trisavô tratado pÓr Josê 
Arriérico em- A ~ãgacelra e de Lula Chacon, descrito por 
JoSfi.ins, em Fogo Morto. E_ pelo lado- paterno, dos Al
bu(JU.f:fqUe Cie-I8:3raSsU; C<i.pitariía de Itamaracá. Sua ma
diiithã fOi a pàineira mulher a ingre-ssar nUma Academia 
de Letras no Brasil, a saudosa escritora Edwige·s-de ~if · 
Pei:eira, -na A6idCffiiid'ernambucana de Letras. - -

Após aS-P:iliTteírãS-Ietras, quase-qUe Cti&o 00 cOlo Ina
ter:no, po~que filho de professora,_ da minha ines~ueciv~l 
amiga bulce Chacon, inicia o-Curso secundário no Colé
gio Nóbr_ega, do Re_cife, _o famos_o colêgio_jesuíia do 
Nordeste. _ _.t;:m 50 já andava pela Europa. Publica o pri
meiro artig_o no_ suplemento literário da Folha da Manhã, 
dirigidO por Nilo Pereira, e nesta altura vale chamar 
atenção dos meus pares para o papel que exerceram na 
literatura-deste País os hoje quase de todo desaparecidos 
sup_lementos literários. 

Lembro-me do meu tempo, quando Mauro Mota, o 
poeta da Academia Brasileira de Letras, dirígli:l. O-suplC.: 
menta IiteiáriO do "Diário de Pernambuco. Nilo Pereira, o 
suplemento literário da Follia da Manhã, onde Vamireh 
Chacon estreou, e o orador que vos fala, o suplemento li
teráriO- do Jornal do Commercio. 

Pois bem, pOetãs como Edson Régis, como Carlos 
Pena Filho foram lançados por esses suplementos lite
rários._ CríticOs cõmo ÁIVáio Lins, prOfessores cofio 
Pessoa de Moraes, todos eles surgiam em Pernambuco 
através do suplementO)iterário: E~- ql:l~ ~izer dos suple~ _ 
mentes do Rio de Janeiro1 O suplenlent:O de O Jomal 
onde pontifiCava Valdemar Cavalcanti. O suplemento do 

- --Diârio de Notíciãs sob a orientação de Barreto Leite Fi
lho, o suplemento do Correio da Manhã, onde se desta-
cavam os irmãos Cóndê. - - -- -

O fato é que, hoje, nós que já nos preocuPamos com 
nossOs filhos e com nossos netos, não temos mais aquela 
escola viva, aquela escola que lançava os valores para se
rem julgadOs pelo público ledor, _que eram os suplemen
tos literários da década de 40 â 50 e de 50 a 60. 

Vamireh- Chacon surgiu jUstamente em 1950, no suple
menlO literáriO" da Folha da Manhã. E hoje tem trabalhos 
pu.blicados na língua materna, gan_had?r ~e pr~ios ~o 
Congresso NaciOnal, como Parlamento e Parlamentaris
mQ_ que obteve um Prêmio Poder Legislativo. 

Estudioso deassunt9 que está na '?rdem dQ dia, o Par
lamentarismo, Vamiieh Chacon deve o início de sua ati
vidade como escritor aos suplementos literários. 

Atuaimente, tem livro escrito até effi ã.Iemâó, não por 
pernosticismo, pois estudou nas universidades alemãs, e 
de lá" irouxe para a uniVersidade brasileira aquele sentido 
de ordem, aquele sentido de profundidade no exame dos 
temas, que é Sem dúvida um traço da escola germânica. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex" um apai'te? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer, nobre 
Senador Cid Saffipaio. 

O Sr. Cid Sampaio-- Ilu_stre Senador_Aderbal Jure
ma·, quero felicitá-lo peJa anãlise que faz da vida deVa
mireh Chacon. Nascido em Pernambuco, nesta regíão do 
Brasil cujos institutos __ de cultura não recebem sub
venções, onçie estudar exige sacrífíciO, Vami!eh Ch?:con 
fez um -nome, acredifui:i-se, chegou à Academia Pernam
bucag_a d~-L~uas_. _Com pouco mais de 20 anos, volta à 
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Europa e defende tese. Esses homens ilustram a terra 
onde nasceram, esses homens realmente fixam os marcos 
de uma_cultura, do caráter de uma coletlvidade._V. Ex•, 
nesta hora em que ele completa os 50 anos, dOS quais 

_maiS de 30 devata.dos ao estudo, à pesquisa e à literatura, 
faz justiça a um fi[ho de Pernambuco. Honro-~e ao 
congratular-me com V. Ex• na hora em que presta esta 
homenagem a esse ilustre brasileiro. Muito obrigado a 
V._Ex• 

O SB. __ ADERBAL JUREMA - Agradeço a contri
buição valiosa de V. Ex• 

O ainda jovem escritor e pensador político Vamireh 
-- Chacon, tendo iriiciado tão cedo a sua atividade intelec

tual, vale destacá-lo como exemplo, numa hora em que 
todos nós nos preocupamos com o futuro da juventude 
brasileira. Enquanto muitos outros dissípavain a sua ju
ventude, ele vivia mergulhado na Biblioteca da Faculda
de de Direito de Recife. Este à exemplo de sua vida aos 
50 anos. Por isso, podemos ler a relação de prêmios- conw 
quistados pelo seu trabalho intelectual, em grande parte 
sob iOsp-iração materna. Quando eu era Secretário de 
Educação e Cultura em Pernambuco, sua mãe foi direto
ra de um grupo escolar, e terminou, também ela, na Aca· 
demia Pernambucana de Letras. Enquanto seu filho re
cebia o Prêmio Joaquim Nabuco da Academia Pernam
bucana de Letras- 1960; o Prêmio Joaquim Nabuco da 
Academia Brasileira da Letras- 1970; o Prêmio Olivei
ra Lima, no vigéssimo quinto aniversário d_o Instituto 
Joaquim Nabuco e Pesquisas Sociais --1974; o Prêmio 
do Centenári()-de Nascimento de Thomas Mann, pela 
União Brasileira de Escritores e Embaixada da Repúbli
ca Federal Alemã- 1974; o Prêmio Fi:uia Nunes Sobri
nho, da Academia Pernambucana de Letras - 1975; o -
Prêmio Poder Legislativo da Câmara dos Deputa=dos -
1976; o Prêmio do Instituto Nacional do Livro para 
Obras Historiográficas Inéditas- 1980; ci Prêmio Poder 
Legislativo da Câmara dos Deputados- 1982; o Prêmio 
do Segundo Cõlfg'tesso Nacional de Monografia do 
Conselho de Reitores- das Universidades Brasileiras -
l91Í2. 

Vêem os Senhores que, Vamireh Chacon, durante es
ses 30 anos, porqUe começou a escrever aos 2.0 ailoS, 
apresenta uma longa relação de prêmios que fala por si 
mesma, atestando o seu trabalho submetido a váriosjuf~ 
zos exigentes. 

O Sr. João Calmon - Permite V._ Ex" um aparte? 

O SR. ADERJ!AL JUREMA -Com prazer, nobre 
Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Aderbal Jure
ma, V. Ex• acaba de ler a relação de prêmios conquista~ 
dos pelo notãvel professor e jOrnalista, Vamireh Chacon. 
Eu-incluiria mais um o·prêmio do discurso que V. Ex•es
tã proferindO hoje neste plenário, elogiando a extraordiN 
nária figura desse pernabucano que pertence, como V. 
Ex• e como eu, à família cívica de Assis Chateaubriand, 
já que tambêm iniciou, ainda nos seus verdes anos, a sua 
fulgurante carreirajornalístíca rio Dfário de Pernambuco 
tanto quanto na Folha da Manhã. Vamireh Chacon con
quistou, conio- ASsis Chateaubriand, uma cátedra por 
concurso na tradícioilal Faculdade de Direito do Recife, 
pouco depois de completar 25 anos de idade. Desde 
1975, é tambêm professor titular da Universidade de 
Brasília. Essa figur~ admi_ráVel de intelectual, de profes
sor, de jornalista, está sendo hoje merecidamente exalta
da por V. Ex~ Eu aproveitaria a oportunidade, nobre Se
nador Aderbal Jurema, para fazer um apelo ao Presiden
te desta Casa, o nobre Senador Moacyr Dalla, que já 
confiou a Vamireh Chacon várias tafefiis fmPártantes 
como historiador do Poder Legislativo, tendo colabora
do no lançamento de vários livros da maior importância, 
para que ele assumisse, em caráter efetivo e não eventual, 
as funções de historiador do Senado Federal. 
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A Fundação Getúlio Vargas está promovendO Um do
cumentário, da maior irriportânda, com a gfaVãção de 
depoimentos de figuras importanteS-da vida política do 
Brasil. Aqui no senado Federal, embora timidamente, jâ 
se começou também um esforço semelhante, m-as tendo à 
nossa disposição, essa figura -extraordiná.ria de intelec
tual, de professor e jornalista, que é Vamireh Chacon-, se
ria da mais alta relevância -que o nobre Senador MOacyr 
Dalla, que tanto tem dignificado o posto que ocupa, 
marcass~ a sua fecunda a~ministração à frente destaCa-
sa, com iniciatiVã áã: mais alta importância cultural 
como essa, que sugiro neste momento, quando lOuvo 
mais uma vez a iniciativa, tão feliz, de V. Ex• de focalizar 
essa figura exponencial da cultura brasileira que é o Pro
fessor Vamireh Chacon. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço ao Senador 
João Calmon a sua intervenção, neste disclii'So, pOrqUe 
disse S. Ex• que todos nós somos da famHia de _Assis 
Chateaubriand~- Sim, todos nOs que amam'os eSte Pah, 
todos nós que lutamos pelo desenvolvimento desta 
Nação, aprendemos em Assis Chateaubriand a pertiná
cia com que ele defendia as grandes causas -nacionais. 

Mas, Senador João Calmon, não sei iJã iribunã. quem 
está pesando mais nas minhas palavras, se o antigo edu
cador do Ginásio da Madalena, companheiro de 1fdes es
colares da admirável genitoi'a de Vamireh Chacon, ou o 
redator do suplemento literário de um dos jornais de Re
cife; -

Em verdade, como homem público, político por pro
fissão e voca"ção, que nunca consegUiu separar o político 
do homem de letras, o que me traz a esta tribuna é o de
sejo que, desta Casa, que jª- foi chamada de caixa deres
sonância da Nação, saia para as escolas brasileiras, para 
a juventude que as freqUentam, o eJ~;emplo do filho de 
uma professora modesta na sua província, Vamireh Cha
con, que todos nós reconhecemos sei' tambéril-uin pensa-
dor político. -

teste reconhecimento que me chega por carta de um 
Historiador que todos nós nos habituamos a admirar. 
Historiador e Biógrafo; Historiador quando estuda a fi
gura de Castello Branco; Biógrafo quando se-deiém na 
análise_da vida e da obra de Eça de Queiroz, no seu últi
mo liVro. Quero referir-me ao nosso eminente colega 
Luiz Viana Filho: 

"Meu caro colega Aderbal Jurema: 
Ciente de que você fará um pronUnciamento 506-re õ 

nosso eminente conffade Vamireh ChacOn, ·asSinalandO 
o belo e fecundo meio século_ de sua existência, era o rileu 
propósito trazà a inodesta achega de um aparte, que ex
primisse a minha real admiração pelo jornalista, o escri
tor e o historiador. Infelizmente, estou sendo obrigado a 
atender a um chamado e viajar para Salvador. Muito 
agradeceria se, -no seu disCurso, que será mais um a ilus~ 
trar os Anais do Senado, você consignasse esta minha 
real solidariedade pela admiraÇão que votO ãõ nosso 
confrade e amigo Vamireh Chacon. 1:: o que lhe agradece 
o velho amigo e colega. Muito obrigado. Luiz Viana Fi-
lho." ~~ 

Mas, Srs. Senadores, na mesma linha deste pronuncia~ 
menta, antecipadamente, teimaS o ex-ministrO e eX
parlamentar pernambucano, Costa POdo; em nota avul
sa pelo Jornal do Coméi'Cio de Recife, falando, com- o 
mesmo entusiasmo, do homenageado de hoj~. 

Também Gilberto Freyre no velho Diário de Pernam~ 
buco, em prefáciO ã um enSaio de Vamireh Chacon, O 
Anti-Semitismo no Brasil; depois o professor e publicista 
Gláucio Veiga, no prefácio às Reflexões Sobre Humanis
mo Marxista; Dias da Silva, Jorge Abrantes e mais o ex
Ministro da Educação Sduardo Portdla em prefáCio aos 
Galileus Modernos. Mais o inesquecíVel estuéfioso das le
tras brasHeiras, o europeu que as baionetas de Hitler ·tan
geram para esta Pátfia, Otto Maria CarpeauX, QUe todos 
nós nos acostumamos a admirar atravês dos seus traba
lhos no antigo Correio da M-anhã. 
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O Sr. ~elvídio Nune~- P_e:r~i_te V. EX! um aparte'? 

O SR. ADERBAL JUREMA -Com prazer, nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Aderba1 Jure
ma, permita que, nesta brevíssima intervenção, eu me 
congratule com V. Ex• pelo registro que faz da vida- ao 
completar os pr1meiros 50 anOs, cori10 V. Ex• tão bem as
sinalou, - de Vamireh Chacon. Conheci-o, não me 
lembro bem se no gabinete ou na casa campestre do Se
nador Petrônio Portella, um mecenas das letras, da cul
tura e da inteligência, que não Se canSava çie exaltar ova
lor de Vamireh Chacon. Ao longo dos anos, a sua parti
cipaÇão nos jamais, a publicação de livros e sua pro
dução literária, enfim, cada dia atesta ·a lUgar assinafado, 
destacado, que ele ocupa na inteligência brasileira. Por 
isso, eminente Senador, congratulo-me com V. Ex• e par
ticipo, como V. Ex', da exaltação que faz à cultura e à in
telig_ê_ncia nacionais na pessoa do homenageado. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Se"nador Aelvídio 
Nunes, conheço a sua terra; estive em Teresina num con
gresso de escritores brasileiros, e sei da tradição de V. 
Exf No Piauí, de homem estudioso que, embora seja um 
político militante; quando fala pareCe-me que está toga
do, tal a seriedade de suas palavras. Portanto, recebo 
com muito agrado o seu aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, destacava eu o trabalho 
de OttÕ Maria Carpeaux sobre Galileus Modernos; tam
bém o de Nelson Saldanha, professor e poeta pernambu
cano dos mais ilustres, todos eles analisando livros de 
Vamireh Chacon. O irrequieto jornalista da família dos 
Associados, tão conhecido de João Calmon, Franklin de 
Oliveira, tambénl-se encontra na História das Idéias So
cialistas no Brasil analisando a obra do homenageado. 
Wilson Martins, que todos nós respeitamos como um 
do~ críticos lit~rários de maior responsabilidade, em ple
na atividade, ora no Brasil, ora na Universidade de New 
York, diz que Vamireh Chacon t~m procurado nos seus 
estudos a análise histórica com pureza e objetividade. 
Por isto, Srs. Senadores, é que, no Recife, a Fundação 
Joaquim Nabuco, a Fundação do Patrimôniõ Histórico 
e ArtíStico da Secietaria de TUrismo; Cultura e EsPOrte, 
a Academia Pernambucana de Letras, a Fac_uldade de 
núeúo, o DepartamentO de Extensão Cult'u~al e Artísti-
ca da Universidade Federal de Pernambuco, todos se 
reuniram para prestar, no dia 28 de junho, na Academia 
Pernambucana de Letras, uma homenagem muito signi
ficiitTVa-aoS-50 ·anos- ao ~>roressõre- escrrtõr-agor:-:i"'ti.tii~' 

bém lembrado no Sena9-o FederaL 
A1ceu Amoroso Lima, pouco antes de morrer, com a 

sua autoridade de crítico literãi'ió e- pensado i' político, es
creveu uma bellsSíina- páglri'ã"so6ie_O_flomr!nagead-o deita 
tar~e no Jornal do Brasil. 

O Sr. Marco Maciel ~Permite-me V. Ex•_ um aparte, 
nobre_Senado:r'? 

O SR. ADERBAL JUREMA - ~ com prazer que 
ouço V. Ex' 

- O Sr~ Marco Maciel- Senador Aderbal Jurema, que
ro nesta tarde congratular-me com V. Ex• pelas palavras 
que está proferindo, alusivas a um ilustre pernambucano 
que se tem notabilizado pela enorme c_ontribuição à cul
tura nacional, que é o Professor Vamireh Chacon. Eu o 
conheço de longas datas e sou um de seus admiradores, 
t~nd~ sido, inclusive, seu aluno na velha Faculdade de 
Direito do Recife em diferentes cadeiras. Quero dizer a 
V. Ex• que o Professor Vamireh Chacon vem trazeri.do 
ao lo13go de seus_ trabalhos, muitos dos quais publicados, 
inclusive, em jornais, uma contribuição muito signitkati
va de modo especial, com relação ao melhor conheci
mento da nossa história CUltural e política. Suas análises, 
geralmente miiú:adas por uma penetrante análise dos fa-
tos, se constituem sempre num vali~s_o subsfdjo para a 
compreensão da História brasileira e, de modo especial, 
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-da História brasileira mais recente. Por isto, c:omo disse 
no iníCio -de minhas palavras, quero aproveitar a ocasião 
para associar· me às manifestações que V. Ex• vem ense
jando e dizer que, em verdade, o Senado Federal, por seu 
intermédio, presta uma merecida homenagem ao Profes
sor Vamireh Chacon. Ninguêm melhor do que V. Ex• 
para fazê-Ia, porque V. Ex•, como ele tambêm, professor 
univen;itário e eScritor, pode avaliar a contribuição que 
ele vem emprestando, nos diferentes campos da ati vida
de irl(electual, _ao Ipelhor conhecimento dos problemas 
brasileiros. Por isto, meu caro e nobre Senador Aderbal 
Jurema, quero trazer neste modesto aparte os meus cum
primentos pela iniciativa de V. Ex~ e, por seu intermêdio, 
também, rogar a V. Ex• que trasmita ao homenageado os 
cumprimentos pela notável obra que os seus 50 anos jâ 
permitiram oferecer ao País. 

O SR. ADERBAL JUR_EMA- A participação de V. 
Ex•, através deste aparte, tem um duplo valor: primeiro ê 
a de um discípulo, a de um ex-aluno do ainda jovem Pro
fessor Vamireh Chacon e, segundo, V. Ex•, no cenáriO 
político brasileiro ê, sem dúvida, um dos próceres da 
nova geração de políticos desta Nação, um dos mais des
tacados, Por tudo isto, agradeço o aparte de V. Ex• ao 
meu discurso. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Com prazer, Senador 
Marcondes Gade(ha. 

Peço um pouco de tolerância da Mesa para concluir 
meu discurso. 

O Sr. M:arcondes Gade!ha- Nobre Senador Aderbal 
Jurema, os 50 anos de Vamireh Chacon sào: urila -festã 
para corações e Jhentes que se deixaram tocar lfinfluen
ciar Pelo brilho invulgar desse moço. Rendo o meu tribu
to ao seu trabalho prolífico, que abordou tantos setores 
da pesquiSa social. Louvo o seu trabalho obstinado, be
neditino, na busca insofrida desse élemento fugidio, que 
é a verdade o as ciências humanas. Pesquisa com isenção, 
imin poSiCiOnamento rigofOSamente ético, que- aliáS faz 
j~stiça às fonteS -que -o inspiram, basicamente a Sociolo
gia alemã, sobretudo weberiana. Louvo ainda o seu tra
balho na cátedra, repassando conhecimentos, ao longo 
das gerações, e ainda o seu labor diuturno no jornal, en
fim-, a sua particip-ação em todos os foros, em todos os 
aeoiües~ --em-rooãs as --p-artes onoe- !ú~- raz- ne-cessária-sua 
presença. b: evidente, nobre Senador, que uma obra tão 
vasta, tãO abrangente, tão variegãda, se preste a todos os 
usos_ e a_ tod9~_ os interesses e V. Ex• há de me permitir, 
pOr !Stõ fuesriio, reSsaltar, neste mOmento, uma luta mui
to particular de Vamireh Chacon. Se não bastasseri:l to
das as suas virtudes como professor, como cientista poli:. 
tico, como pesquisador, como jornalista, como amigo, 
eu ainda teria este fato a destacar: ê que ele é um dos ba
talhadores na luta pela implantação _do sistema parla
mentar de Governo no Brasil e tem consumido nesse 
trabalho horas e dias, tem navegado os sete mares, tem 
colhido experiências de outros Povos, sustentando uma 
luta que diríamos quase solitária, e que agOra- começa a 
dar seu primeiro retorno. No momento em que o Brasil 
atravessa uma fase delicada de transição, de um longo 
períodO autoritário pãra ã. democracia, Vamireh Chacon 
foi buscar na experiência espanhola, na portuguesa e na 
francesa a substância para a sua contribuição, em favor 
da reStauração democrática neste Pafs, a fim de que ela 
não seja apenas um instante- fugaz e sim tenha mais que 
estabilidade, adquira perdurabilidade. Por isto;vem pro
pondo a implantação do Parlamentarismo no Brasil. 
Afora artigos de jornat, afora eltsaios, está publicando li
vroS que vêm merecendo o reconhecimento desta Casa. 
Parlamento e Parlamentarismo, por exemplo, ganhou um 
I~> prêmio da Câmara dos Deputados em pesquisa sobre 
a institUição. Louvamos, nobre Senador Áderbal JUre-
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ma, to_do esse trabalho, toda essa contribuição oportuna, 
prática e objetiva qUe Vamireh Chacon traz à vida insti
tucional do País, e rogamos- a Deus que muitos e muitos 
anos lhe sejam dados, ainda._ para que multiplique o seu 
trabalho, para que ilumine o sendeiro por onde outras 
gerações de brasileiros hão de (o_rmar a sua experiência 
política, a sua praxe democrática. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço ao Senador 
Marcondes Gadelha o seu ilustrado aparte, trazendo 
para destaque o pensador político Vamireh Chacon. De 
maneira que incorporo ao meu discurso a sua yaliosa 
contribuição. 

Vou encerrar estas considerações, Sr, Presidente, evo
cando aqui um crítiCO' que, ao se referir ao estilO de Eu
clides da Cunha, dizia que ele havia escritQ. "Os Sertões" 
com um cipó, tal o empenho com que procurou ser fiel 
ao ambiente dos sertões. Agripino Griecço, certa vez, 
numa conferência Sobre Castro Alves, dissç.;. "Castro Al
ves não foi um simples poeta, não foi apenas um homem 
de letras; ele foi, antes de tud_o, uma convulsão da natu
reza". Vamireh Chacon, pela atividade que desenvolve, 
pelo ardor com que pesquisa, tenho certeza de que não 
tem paciência de escrever os seus trabalhos com penas de 
aves, nem tampouco numa simples máquina de escrever. 
Ele nos dâ a impressão que seu trabalho intelectual re
presenta, sem dúvida, o intenso esforço de um homem 
transformado num computador do pensamento, por sua 
ânsia do pormenor e não só extensão das pesquisas. Daí 
que, ao· encerrar as minhas palavras, quero dizer a Per
nambuco e ao Brasil que precisamos de intelectuais as
sim não apenas na Universidade de Brasília, mas em to
dos os meios culturais deste País, para que possamos 
indicá-los como exemplos à juventude brasileira. (Muito 
beml Palmas. O orador ê cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEI,.O. SR. 
MO R VAN ACA YA"BA NA SESSÃO DE 5-15-84, 
QUE SE REPUBI.lCA POR HAVER SAlDO 
COM INCORREÇOES NO DCN (Soção II) DE 6-
9-84: 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS -MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr! P_re
sidente e Srs, Senadore:s: Vindo à esla Ca~fl Legislativo 
Federal, em circunstâilcias impreVistas pata mim, resul
tantes da convocação do_ eminc;nte Senador M1_,1rilo Ba: 
daró para o Ministério d_a Indú.stji~ e Qo. Comêr~ip_! I:!_ãO 
tive eu condições, evidentemente, de preparar temas e as
suntos que pudessem, de início, tratar nesta alta e augus
ta Casa do Legislativo brasileiro. 

Desejo, porém, numa transitoriedade que sei, muito 
breve, emprestar o melhor dos meus esforços para poder 
substituir uma das maiores figuras da vida pública do 
meu Estado que, nestes quase seis anos do exercício do 
mandato soube desempenhar, com alta proficiência, o 
exercício da representação mineira e d_o nosso Partido 
nesta Casa, o nobre Senador Murilo Badaró. 

Mas venho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à tribuna, 
neste instante, apenas para em breves considerações tra
zer ao conhecimento da Casa_ e_,_ conseqüentemente, ao 
conhecimento da República, um fato de natureza políti
ca ocorrido hoJê, no meu Estado, com projeção, com re
percussão na Capital Federal. 

A Bancada do Pa_rtido Demo_çrático Social, na As
sembléia Legislativa de Minas, compõem-se de 37 Depu
tados. Desses, 11, na semana passada, assinaram um do
cumento que não implicou em se desligarem do Partido, 
mas significou-a sua vinculação à Aliança Democráti_ca, 
logo em seguida, dessa Bancada de 37 representantes do 
PDS na Assembléia Legislativa de Minas, 20 bravos e 
dedicados companheiros apressaram-se em -dirigir um-a 
manifestação escrita ao Presidente do Di~tório Estadual 
do PDS, o nobre Deputado Federal Christóvam Chiara
dia, e fizeram questão, esses companheiros, de trazerem 
em mãos, hoje pela manhã, esse seu pronunciamento es
crito, em que S. Ex~s, naquela liguagem bem sóbria e 
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bem medida, que é próprio da política mineira, reiteram 
o seu firme corhpromisso- de permanecerem coerente
mente unidos à direção do Partido, no Estado e no plano 
federal, dispostos a cumprir as diretrizes fixãdas pelos 
órgãos do nosso Partido, através da Convenção Ilacioiial 
do PDS, recentemente realizada. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadotes, apesar dessa acentuada 
desagregação que estamos notando na vidã política da 
República nestes últimos dias, desagregação que é um fe
nômeno bem peculiar às fases de sucessão presidencial, 
todas elas marcadas na nossa História por períodos de 
crises, nesta hora em que no nosso Estado, no Estado de 
Minas Gerãls, a p-olítica se apresentou tão complexa, tão 
difícil, com dissidências que são do conhecimento de to
dos. Vinte--aos 37 Deputados que integram a represen
tação do PDS na Assembléia de Minas tomaram, depois 
de ouvir e consultar as suas bases eleitorais,-uma decisão, 
que é, sem dúvida, corajosa, pela coerência quC ela de
monstra e, ao mesmo tempo, significa. 

Para nós, que integramos as fileiras d_o Partido Demo
crático Social, significa UI113 demonstração de confiança 
e de estímulo a fim de preservarmos a mesma linha de 
coerênCia e de fidelidade partidária que inspirou àqueles 
nosso·s companheiros. 

Sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que disponho de 
pouco tempo, pois a sessão está terminando e o eminente 
Senador Carlos Alberto ainda fará aquí um protiuncia"
mento, daí por que não me estenderei por mais tetripo. 
Desejo apenas fazer aqui a leitura dos dois parágrafos 
deste documento que os meus companheiros da As~ 
sembléia Legislativa de Minas trouxeram hoje a estaCa
pital, para entregá-lo ao Deputado Christóvam Chiara
dia, no Gabinete do Deputado Augusto Franco, eminen
te Presidente: d_o Dii'etório NaciQnal do nosso Partido. 

Leio Sr. Presiderite: 

Exm"' Sr. 
Deputado Christóvam Chiaradia 
DD. Presidente do _ _partido Democrático Social 
Os Deputados infra-assinados, eleitos pela legen-

da do Partido Dem_o_cr_ático _Social - PDS, e com 
assento na Assembléia Legi_slativa de Minas GeraiS, 
manifestam a Vossa Excelência sua Integral solida~ 
riedade_ e hipotecam seu irrestrito apofo à açãa par~ 
tidária. 

Reafirmam ainda, sua solidariedade às decisões 
de ordem político~partidária emanadas dos superio
res órgãos do partido, fiéis a-os sentimentos de nos~. 
sas bases. .. 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 1984.- Segue
se as seguintes assinaturas. 

Assinantes:_ 
Fernando Junqueira - Roberto Luiz Soares - ~ 

Sylo Costa- Antônio Milion Seles --Camilo Ma~ 
chado ~ Fernando Rainha - Dênio Moreira -
Alcyr Nascimento- Raimundo Albergar!a- Do~ 
mingas· Lina- Samif Tannus·-:- Mário Pacheco
Arthur Fagundes - Roberto Junqueira - Ciro 
Maciel. 

Este documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cujas 
características já_ mencionei, tem para nós da -Bancada do 
PDS, e sobretudo para nós mineiroS, a maiõf signifi
cação. Daí por que quero que ele fique registrada_ nos 
Anais desta Casa. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MORVAN ACAYABA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume --Nobre Senador_ Morvan 
Acayaba, estou me sentindo regozijado com_ essa ~tréia 
de V. Ex•, nesta tarde, apesar de já se encontrar alegran
do o nosso ambiente há mais de IS dias. V. E}(' veio 
substituir o eminente Senador Murilo Badaró, e que 
graças às suas qualídades, e como homenagem ao povo 
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mineiro, foí gui~d!ido a uma pasta difícil, que é a da In
dústria e_do Cóinércio. E V. Ex• graças à sua elegância, 
inclusive verbal, ao seu caráter, à sua cultura adamanti
na, está fazerido jus ao lugar que foi ocupado, muito 
honrosamente, _por Muiilo Badaró. Também _quero, 
através de sua honra._da pessoa, congratular-me com os_ 
Deputados do Estado de Minas Gerais que subscreve
ram esse _documento, numa prova de civismo, seguindo 
assim as tradições do grande Estado de Minas Gerais. A 
V. Ex•, portanto, a minha saudação, extensiva também 
ao_ povo. que V. Ex•. tão inteligentemente, representa 
nesta Casa. 

O SR. MORVAN ACAYABA- Eu agradeço penho
rado, riobre Senador_ Jorge Kalume, as suas palavras, 
que representam para mim, nesta modesta e transitória 
passagem pelo Senado Federal, um estímulo muito gran
de. 

Notei aqui, de parte de todos os eminentes Senadores, 
de ambas as Bancadas, uma acolhida fraterna e cordial 
que, sem dúvida, vem estimular o modesto iniciante nos 
trabalhos desta Alta Casa. 

Muito obrigado a V. Ex• e aos nobres Senadores 
(Muito bem!) 

. ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE RllDAÇÃO 
Secretaria Geral da. Mesa 

43• Reunião, Extraordinária 
realizada em 21 de agosto de 1984 

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e 
um de agoSto do ano_ de mil novecentos e oitenta e qua
tro, redne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência 
do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, pre
sentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Almir 
Pinto. 

Dehcam de cOmparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto Silva, 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A COn1lSsão aprova a·paiecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação do vencido para 
o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado 
n"' 70, de 1984, que introduz modificações na Lei n"' 
5.969, de 11 de dezembro de 1973, que instítuiu o PROA
ORO, com vistas a possibilitar a cobertura de riscos 
a_gropecuãrios nos investimentos não financiados. 

N!ida "!!_ais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fredecic Pinheir:o Barreira, Assis

-ten~e; a presente ata que, uma vez aprovada, serã assina
da pelo Senhor Presidente . ...:.... Passos Pôrto. 

44~ Reunião, Extraordinária 
realizada em 21 de agosto de 1984 

Às vinte e uma horas do dia vinte e um de agosto do 
~no de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a_ Co
missão_ de Redação, sob a PreSidência do Senhor Sena
dor Passos Pórto, Vice·Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha perzi e Claudionor Roriz. 

Deixam à6 comparecer, por motivO justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, e Alberto Sil
va. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n~ 148, de 1984- Complementar, que 
a~apta a Lei Complementar n"' 15, de 13 de agosto de 
f973, C}ue regula a composição e o funcionamento do co
lêgio que elegerã o Presidente da República, e dá outras 
providências, às disposições da Emenda Constitucional 
n"' 22. 

Nada mais· havendO a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis-
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tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina~ 
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

45• Reunião, Extraordinárill 
realizada em 23 de agosto de 1984 

As dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte e três de agosto do ano de mil novecentos e oitenta 
e quatro, reúne--se a Comissão de Redação, sob ·a Presi
dência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, pre
sentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e José 
Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice--Presidente, Clau
dionor Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que O Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do ProjCtõ 
de Resolução n9 47, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarapari (ES) a elevar em CrS 
215.487.653,87 (duzentos e quinze milhÕes, quatrocentos 
e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros 
e oitenta e sete centavOs) o moritanie-de sua divida inter
na consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro-Barreira, Assi"s
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
:ia pelo Senhor Presidente. 

46• Reunião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Âs quatorze horas e quarenta minutos do.dia vinte e 
nove de agosto do ano de mil novecentos e oitentae._qua
tro, reúne-se a Comissã-o de Redação, sob a Presidência 
do Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Jorge- Kalume e Almir Pirito. 

Deixam de cOmparecer, pOr motivojuStifícado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Jorge Kalume apresenta a redação do vencido para o 
segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senãdo 
n\> 40, de 1984, que autoriza a emissão especial de selos 
em benefício dos trabaHmdorec- riesenmre2ados. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, FrCderic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

47• Reunião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quaren
ta e cirico minutos, reúne-se a ComisSão de Redação, sob 
a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto 
e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se,.
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Almir Pinto apresenta a redação fin-al do Projefo de 
Lei do Senado nl' 100, de 1984, que acrescenta dispositi
vo à Lei n9 4.504, de-30 de noverilbro de 1964- Estatuto 
da Terra -com vistas a fixação de módülo de [raciona
mento de propriedade rural específico para o Dlstríto
Federal. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assüla
da pelo Senhor Presidente ..,....... Passos Pôrto 
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48• Reunlílo, Extraordinário 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil nove
centos e oitenta e quatro, às_ dezoito horas, reúne-se a 
Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nador Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Almir Pinto e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senador~ João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz, Alberto Silva e Sandanha Derzi. 

f: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Almir Pinto apresenta a redação final do P.cojeto de 
Lei do Senado n9 103, de 1984, que dispõe sobre a manu
te:nção da correção automática semestral dos salários, de 
acordo com o lndice Nacional de Preços ao_Consumidor 
- INPC, e revoga dispositivos do_ Decreto-lei n~" 2.065, 
de 26 de outubro de 1983. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presídente. - Passos Pôrto. 

49• Reunião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos trinta dia _do mês de agosto do ano de mil nove
centos e oJtenta e quatro, às dezoito horas e quarenta mi
nutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Claudionor Roriz e 
Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto Silva e 
Saldanha Derzi. 

Ê lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComisSão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Claudionor Roriz apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução n9 48, de 1984, que altira a Resolução 
n' 362, de 30 de novembro de 1983, do Senado Federal, 
que autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
empréstímo externo no valor dC USS 55,000,ÇKXI.OO (çin
qilenta e cinco milhões de dólares americanos), destina
do ao Programa.. "Rodovias Alimentadoras'', naquele 
Estado. 

Nada inais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

50• Rennião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos três dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e quatro, às quatorze horas e quarenta e 
cinc9 minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presente os Senhores Senadores Jorge Kalu
me e_ Alfredo Campos. 

Derxam de comparecer, por motivo justificadO, os "Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reunião ariterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Jorge Kalume apresenta a redação do vencido para o 
turno suplementar do substitutivo do Senado_ ao Projeto 
de Lei da Câmara n~' 99, de 1982(n9 6.059/&2, na Casa de 
-origem), que dispõe sobre o ensino no Ministério da Ae
ronáutica. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 
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51' Reunião, Extraordinária 
realizada em :2:9 de agosto de 1984 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de mil no~ 
vecentos e oitenta e quatro, às quatorze horas e trinta e 
cinco minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice~ 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto Silva. 

Ê lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n~>61, de 1981 (nt?2,014f79, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafos ao art. 145 da Lei n' 
5.869, ~de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis~ 
tente, a presente ata, que uma vez aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto 

52• Reunião, Extraordimfria 
realizada em :29 de agosto de 1984 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e quatro, às quinze horas e dez minu
tos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência 
do Senhor Senador João Lobo~ Presidente, presente os 
Senhores Senadores Jorge Kalume e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Clau
dionor Roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresen

tadas as seguintes re_dações finais: 
a) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de 

Resolução n~" 49, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
niCipal de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a contra
tar operação "de crédito no valor de CrS 52.217.541,95 
(cinqUenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil, qui
nhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco cen
tavos); e 

b) pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, do_ Projeto 
d~ Resolução n'? 50, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
30.516.357,59 (trinta milhões, quinhentos e dezesseis ~ii, 
trez_entO$ e cinqUenta e sete cruzeiros e cinqUenta e nove 
centavos). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada_a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. -Joio Lobo. 

53• Rennião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e quatro, às dezoito horas e quarenta 
mínUtos, reUile-se a Comissão de R.edação, sob a Presi
dência do Senhor Senador Saldanha Derzi, presentes os 
Senhores Senitdores Josê Uns e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Passos Pôrto, 
Vice-Presidente, Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

b lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor José Lins apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n~' 51, de 1984, que autoriza o Governo do Esta
do d.o Amazonas a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 80.741.986.000,00 (oitenta bilhões, .setecentos 
e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil 
cruzeiros). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerradaa reu
nião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assisten-
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te, a presenta ata, que uma vez aprovada, serã assinada 
pelo Senhor Presidente. - Saldanha Derzi. 

54' Reunião, Extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 1984 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e quadro, às quatorze horas e quarenta e 
cinco minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a 
Presidênciã do Senhor Senador Passos Pôrto_, Vice
Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Ka1u-
me e Saldanha Derzi. - -

Deixam de comparecer, por motiVo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto Silva. 
~lida e aprovada a ata da reunião anterior. A Comis

são aprova o. parecei- em que o Senhor Senador Jorge 
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Kalume apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n'i' 52, de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rio Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crêdito no valor de Cr$ 33.283.700,00 (trinta e três mi
lhões, duzentos e oitenta e três mil e setecentos cruzei
ros). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrandº eu, Frederic Pinheiro Barreira_, Assis
tente, a presen!e ata, que uma vez aprovada, será assíila
da pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 

55• Reunião, Extraordinária 
reãllzada em 29 de agosto de 1984 

Aos onze dias do mês de setembro-do ano de mil nove
centos e áitenta e quatro, às quatorze horas _e quarenta 
minutos, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presi-
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ciência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente, presentes _os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor 
Roriz e Alberto SHva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão-aprOva o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanh~ Derzi e~_:presen~a a redação do vencido para 
o turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei -~a Câmara n'i' 116, de 1~82_(n9 4.454/81, 11a 
Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-lei 
n'i' 972, de 17 de outubro de 1969. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata, que uma-vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. - Passos Põrto. 
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CONGRESSO NACIONAL 
(*) Faço saber que o Congressc1Nacional aprovou, nos termos do art. 47, n• I, da Constituição Federal, e eu, Auro Moura 

Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 50, DE 1967 

Aprova o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina, assinado na cidade do México, em 
9. de maio de 1967. 

Art. I• É aprovado o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina, assinado pelo Brasil, na cidact.: do 
México, em 9 de maio de 1967. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1967. - Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. 

("')Republicado por haver saido co-m incoi'feções no DCN (Secão II) de l~'~I2M67. 

TRATADO PARA A PROSCRIÇÃO. 
DE ARMAS NUCLEARES 

NA AM~RICA LATINA 
PREÂMBULO 

Em nome de seus povos e interpretando fielmente seus 
desejos e aspirações, os Governos dos Estados signa
târioS do Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares 
na América Latina; 

Desejosos de contribuir, na medida de suas possibili
dades, para por tempo à corrida armamentista, especial
mente de armas nucie_ares, e para a consolidação da paz 
no mundo, baseada na igualdade soberana dos Estados, 
no respeito mútuo e na boa vizinhança; 

Recordando que a Assembléia Geral das Nações Uni~ 
das, em sua Resolução n'~ 808-(IX), aprovou, por unani~ 
midade, como um dos três pontos de um programa coor
denado de desarmamento._ "a proibição tOtal do empre
go e da fabricação de armas nucleares e de todos os tipos 
àe armas de destruição em massa"; 

Recordando que as zonas militarmente desnucleariza
das não constituem um fim erri sí lnesTnas, maS-um meio 
para alcançar, em etapa ulterior, o desarmamento geral e 
completo; 

Recordando a Resolução n'~ 1911 (XVIH) da As
sembléia Geral das Nações Unidas, pela qual se estabele
ceu que as- medidas que se dedica acordar para a desnu:. 
clearização da Amhíca [3ii0i devem ser tomada:; "à luz 

dos princípios da Carta das Nações Unidas e dos acor
dos regionais"; 

Recordando a Resolução n<~ 2.028 (XX) da Assembléia 
Getal das Nações Unidas, que estabeleceu o princíPio dC -
um equiHbrio aceitável de responsabilidades e obri
gações mótuãs para as potências nucleares e não
nucleares, e; 

Recordando que a Carta da Organização dos Estados 
--Americanos estabelece, como propósito essencial da Or

ganização, assegurar a paz e a segurança do hemisfério; 
Persuadidos de que: 
O inCalculável poder destruidor das armas nucleares 

tornou imperativo seja estritamente observada, na práti
ca, a proscrição jurídica da guerra, a fim de assegurar a 
sobreyivência da civilização e da própria humanidade; 

As armas nucleares, cujos terríveis efeitos atingem, in
distinta e inexoravelmente_, tanto as forças militares 
como a população civil, constituem, pela persistência da 
radioatividade que geram, um atentado à integridade da 
espécie humana-, e ãinda põdem finãlmenle i:õrnãr inãbi
tável toda a Terra; 

O, desarmamento geral e completo, sob controle inter
nacional eficaz, é uma questão vital reclamada, igual
mente, por todos os povos do mundo; 

-A proliferação de armas nucleares, que parece inevitá
vel, caso os Estados, no gozo de seus direitos soberanos, 
não se -ãutolimitem para impedi-la, dificultaria muito 
qualquer acordo de desarmamento, aumentando o peri-

go de que chegue a produzir-se uma conflagração nu
clear; 

O estabelecimento de zonas militarmente desnucleari
zãdas está in-timamente vinculado à manutenção da paz e 
da segurança nas respectivas regiões; 

A desnuclearização militar de vastas zonas geogrâfi~ 
cas, adotada por decisão sobe.c:ana dos Estados _nelas 
compreendidos, exercerá _benéfica influência em favor de 
outraS regiõeS; onde existam condições análogas; 

A situação privilegiada dos Estados signatários, cujos 
territórios se encontram totalmente livres de armas nu
cleares, lhes impõe o dever ineludível de preservar tal si
tuação, tanto em benefício próprio como no da humani
dade; . 

A existência de armas nucleares,_em qualquer país: da 
América Latina, convertê-lo-ia em alvo de eventuais ata
ques nucteares. e provocaria fatalmente, em toda a re
gião, uma ruinosa corrida armarnentista nuclear, resul
tando no desvio injustificável, para fins bélicos, dos limi
tados recursos neces-sários para o des_envoivimenio_ eco
nõlriko--e social; 

As razões expostas e a tradicionaJ Vocação pacifista da 
América Latina tornam imprescindível que a energia nu
clear seja usada nesta região exclusivamente para finS 
pacíficos, e que os pa-íses latino-americanos utilizem seu 
direito ao máximo e mais eqUitativo acesso possível a 
esta nova fonte de energia para acelerar o desenvolvi
mento econômico e sacia! de seus povos; 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oirotor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

Convencidos, finalmente, de que: 
A desnucleariza-ção mil_i_tar da América Latina - en

tendendo como tal o _compromisso internacionãlmente 
assumido no presente Tratado, de manter seus territórios 
livres para sempre de armas nucleares- constituirá UIIlJ;t 

medida que evite, para seus povos, a disSipação _de seuS 
limítados recursos em armas nucleares e que os proteja 
contra eventuais ataques nucleares a seus territórios; 
uma significaflva ·contribuição para impedir a prolife
ração de armas nucleares, e um valioso elemento a Q!.~o_r.: 
do desaiT))amento geral e completo, e de que: 

A América Latina, fiel à sua tradição universalista, 
não somente deve esforçar-se para proscrever o flagelo 
de uma guerra nuclear, mas também deve empenhar-se 
na luta pelo bem-estar e progresso de seus povos, coope
rando, simultaneamente, para a realização dos ideais da 
humanidade, ou seja, a consolidação de um.a paz perma
nente, baseada na igualdade de direitos,- na eqUidade 
econômica e nã justiça §Ociai para todos, em conformi
dade com os princiJiios e objetivõs·coOsagrados na Carta 
das Nações Unidas, e na Carta da Organização dos Esta
dos Americanos, 

Coilvieram no seguinte: 

ARTIGO I• 

Obrigações 

I. As partes contratantes compromet.em-se a utiliZar, 
exclusivamente com fin_s_ pacíficoS, o material e as insta
lações nucleares subme_ti_d_os à sua jurisdição, e a proibir 
e a impedir nos respectivos territórios: 

a) o ensaio, uso, fabricação, produção ou aquisição, 
por qualquer meio, de toda arma nuclear, por si mesmas, 
di reta ou indiretamente, por mandato de terceiros ou em 
qualquer outra forma, e 

b) a recepção, armazenamento, instalação, colocação 
ou qualquer forma de posse de qualquer arma nuclear, 
direta ou indiretamente, por si mesmas, por ·mandato de 
terceiros ou por qualquer outro modo. 

2. As_ partes Contratantes-comprometem-se:;- igual
mente, a abster-se de realizar, fomentar ou autorizar, di
reta ou indiretamente, o ensaiq_t õ uso, a fabricação,- a 
produção, a posse ou o domínio de qualquer arma nu-_ 
clear ou de g:uticipar nisso por qualquer maneira. 

ARTIGO 2• ~

Definiçã.o de Partis Contratantes 

Para os fins do presente Tratado são Partes_ Contra
tantes aquelas para as quais o Tratado es_t.!;ja em vigor. 
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-ARTIGO 3• 
Definição de Território_ 

Para todos os efeitos do presente Tratado, dever-se-á 
entender que o termq_ "território" inclui o mar territo· 
rial, o espaço aéreo e qualquer outro ãm_bito sobre o qual 
o Estado exerça soberania, de acordo com sua própria 
legislação. 

Área de Aplicacão 

1. A área de aplicação do presente Tratado é a soma 
dos territórios para os quais este mesmo instrumento es
teja em vigor. 

2 Ao cumprirem-se as condições previstas no artigo 
28, parágrafo ]9, a área de aplicação do presente Tratado 
será, assim, a que for situada no Hemisfério Ocidental 
dentro dos seguintes limites (exceto a parte do território 
continental e ágUas territoriais- dos Estados Unidos da 
América): começando em um ponto situado a 3_S9 de lati
tude norte e 759 de longitude oeste; daí, diretamente aq 
sul, até um ponto a 30\> de latitude norte e 759 de lOil&itu
de oeste; daí &reiamente a leste, até um ponto ã 309- de 
latitude norte e 509 de longitude oeste; daí, por uma linha 
loxOdrômica, até um ponto a 59 de latitude norte e 209 de 
longitude oeste; daí, diretamente ao oeste, até um ponto 
a 60~' de latitude sul e 20"' de longitude oeste; daí, direta
mente ao oeste, até um ponto a 1159 de latitude norte e 
115"' de longitude oeste; daí, por uma linha loxodrômica, 
até um ponto a 35"' de [atitude norte e 1509 _de longitude 
oeste; daí, diretamente a leste, até um ponto a 359 de Ia~ 
titude norte e 759 longitude oeste"~ 

ARTIGO 5' 

Definição de armas nucleares 

Para os efeitos dó- presente Tratado, entende-se por 
"arma nuclear" qualquer artefato que seja suscetível de 
liberar energia nuclear de forma não controlada e que te
nha um conjunto de características próprias para o em
prego com fins bélicoS. O instrumento que se possa utili
zar Para o transporte ou a propulsão do artefato não fica 
compreendido nesta definição s~ é separável do artefato 
e não é parte indivisível do mesmo. 

ARTIGO 6• 

Reunião de sJgnatários 

Por solicitação de qualquer dos Estados signatários, 
ou por decisão da Agência que se estabelece no artigo 79, 

poderá ser conv01:::ada uma reunião de todos os signa
tários, para considerar, em comum, questões que possam 
afetar a essência mesma deste instrumento, inclusive sua 
eventual modificação. Em ambos os casos, a convocação 
se. fará por interritêdio do Secretário-Geral. 

ARTIGO 7• 

Organização 

1. A fim de àSsegllrar o cumprimento das obrigaçõeS 
do presente_Tratado, as Partes Contratantes estabelecem 
um organismo internacional denominado. "Agência para 
o Proscrição de Armas Nucleares na América Latina", 
que~-no presente Tratado, serã designado como a. "Agên
cia". Suas decisões só poderão afetar as Partes Contra-o 
tantes. 

2. A Agência terá a incumbência de celebrar consul
tas periódicas ou -extraordinárias enfre os Estados 
Membros, no que diz respeito aos propósitos, medidas e 
procedimentos determinados no presente Tratado, bem 

_ c.o_tno à supervisão do cumprimento das obrigações dele 
derivada-s: - -

3. As Partes Contratantes convêm prestar à Agência 
ampla e pronta colaboração, em conformídade coro as 
dispoSições do presente Tratado e dos Acordos que con
cluam com a Agência, bem como dos que esta última 
conclua com qualquer outra organização ou organismo 
internacional. 

4. A sede da Agência será a Cidade do México. 

ARTIGO 80 

Órgãos 

1._ Estabelecem-se como órgãos principais da Agên
cia uma Conferência Geral, um Conselho e uma Secreta
ria. 

-2. Poder-se-ão estabelecer, de acordo com as dispo~ 
sições do presente Tratado, os órgãos subsidiários que a 
Cõnferência Geral considere necessários. 

ARTIGO 9• 

A Conferência Geral 

L A Conferência Geral, órgão supremo da Agência, 
estará-integrada por todas as Partes Contratantes, e ce
lebrará cada dois anos reuniões ordinárias, podendo, 
além disso, realizar reuniões extraordinárias, cada vez 
que assim esteja previsto no presente Tratado, ou que as 
circunstâncias o aconselhem, a juizo do Conselho. 
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2. A Conferência Geral: 
a) Poderá considerar_e _re_solver dentro__dos limites do 

presente _Tratado quaisquer assuntos ou questões nele 
compreendidos, inclusive os que se refiram aos poderes c 
funções de qualquer órgãos previsto no mesmo Tratado. 

b) Estabelecerá os procedimentos. do Sistema de 
Controle para a observância do presente Tratado, em 
conformidade com as -disposições do _mesmo. 

c) Elegerá os Membros do Conselho e o Secretário
Geral. 

d) Poderá remover o Secretário-Geral, quando assim 
o exíj<l o bom funcionamento·cta Agência-. 

e) Receberá e apreciará-o-s relatórios bienais ou espe
ciais- Que lhe sejam submetidos pelo Conselho e pelo 
Secfetário-Geral. 

f) Promoverá e apreciará. estudos para a melhor rea~ 
liiãÇãO dos propósitos do presente Tratado, sem que isso 
impeça que o Secretário-~Geral, separadamente, possa 
efetuar estudos semelhantes para submetê~los ao exame 
da Conferência. 

g) Será o órgão competente pa-ra au-torizar a condu~ 
são de acordos com Governos e outras Qrganizações Ou 
organismos internacionaiS. 

3._-A Conferência Geral aprovará o orçamento da 
Agência e fixará a escola de contribuições financeiraS 
dos Estados Membros, tomando em consideração os sis~ 
temas e critérios utilizados para o mesmo fim Pela Orga~ 
nização das Nações Unidas. 

4. A Conferência Gefãl elegerá as suas autoridades 
para cada reunião, e poderá criar os orgãos subsidíãríOS 
que julgue necessários p"i1.ra- o desempenho de suas 
funções. 

5. Cada__Membro da Agência-terá. um voto. As deci~ 
sões da Conferência GeTa1, em questões relativas ao Sis
tema de Ccinüole e às medidas que se refiram ao-artigo 
20, à admissão de novos Membros, à eleição e desti
tuição do Secretã-rio-Gêral, à aprovação do orçamento e 
das questões relacionadas ao mesmo, serão tomadas pelo 
voto de uma maio·ria de dois terços_ dos Membros pre
sentes e votantes. As decisões sobre outros assuntos, as~ 
sim como as questões de procedimento e também a de
terminação das que devam resolver~se por maioria de 
doiS terços, serão resolvidas pela maiOiia -simples dos 
Membros presentes e votantes. 

6. A Conferência Geral adotará o seu próprio regula
mento. 

ARTIGO 10~ 

O Conselho 

I. O Conselho será composto de cinco Membros, elei
tos pela Conferência Get-al-dentie as Partes Contratan
tes, tendo na devida conta, uma representação geogrãfi- -
ca equitativa. 

2. -os Membros do Conselho serão eleitos por um 
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8. As deciSões do Conselho serão tomadas pelo voto 
de uma maioria simples dos seus Membros presentes e 
votantes. 

9 ... 0 Conselho adotará o seu próprio regulamento. 

ARTIGO II 
A Secretaria 

I. -A Secretaria será corriposta de um Secretário~ 

Geral, que será o mais alto funcionário administrativo 
da Agência, e do pessoal que de esta necessite. O 
Secretário-Geral terá um mandato de quatro anos, po
dendo ser reeleito por um período único _adicional. O 
Secretário-Geral não poderá ser nacional do país-sede da 

- Agência. Em caso de falta absoluta do Secretário-Geral, 
proteder-s_e~á a uma nova -eleição, para o -restante do 
período. 

2. O pessoal da Secretaria será nomeado pelo 
Secretário-Geral, de a_cordo com as diretrizes da Confe
rênCia Geral. 

3. Além dos encargos q~:~e lhe confere o presente Tra
tadO- e doS- que lhe atribua a CoilferêÍlcia- -Geral, o 
Secretário-Geral Velará, em conformidade com o artig-o 
10, parágrafo 5~>, pelo bom funciona~ent~ do Sistema de 
Controle estabelecido no presen-te Tratado, de acordo 
com as disposições deste e_ com as decisões ado_tadas pela 
Conferência Geral. 
~-4. O Secretário-Geral atuará, nessa qualidade, em to
das as sessõ_es da_ Conferência Gf:ral e do Conselho e lhes 
apresentará um relatório ànual_ so_bre as atividades da 
Agência, assim como relatórios especiais que a Confe
rênc_iaDeral ou o Conselho lhe solicitem, ou qu-e o pró~ 
prio Secretárío~Geral considere oportunos. 
5.~0 Secrii.â.do-Geral_estabelecerá os rilétodos de díS:: 

- trihllição,- a todas as Partes Contratantes, das infor
mações que a Agência receba de fontes goverryamentais 
ou n~o~gover:nªmentais, sempre que as destas últimas se~ 
jam d~jotere,sse_ para a Agênciã-. 

6. No desempenho de suas funções, o Secretário
Geral e o pessoal da Secretaria não solicitarão m!m iice
berão instruções de nenhum Governo nem de qualquer 
autoridade alheia à Agência, e abster~se-ão de atuar de 
forma incompatível com a condição de funcionáriOs in-, 
temacionais, responsáveis unicamente ante a Agência; 
no que respeita a suas responsabilidades para com a 
Agência, não _revelarão nenhum _segredo de _fabricação, 
nem qualquer outro dado confidencial que lhes chegue 
ao conhecimento, em virtude do desemprego de _suas 
funções oficiais na agência. ·· - -

7_,0 Cada uma das Partes Contratantes se compromete 
a respeitar o caráter, exclusivamente internacional, das 
funções do Secretário-Geral e do pessoal da Secretaria e 
a não procurar influencia-los no desempenho de suas 
fuoç_Qes. 

ARTIGO !2 
~ SiStema de Cofttrole 

período de quatro anos. No entanto, na primeirà eleição, 
três serão eleitos por dois anos. Os Membros que acaba
ram de cumprir um mandato não serão reeleitos para o 
período seguinte: a não ser que o número de Estado para l. Com objetivO de verificar o cumprimento das ohri~ 
os quais o Tratado esteja em vigor não o Permitisse.- gações assumidas pelas Partes Contratantes, segundo as 

3. Cada Membro do Conselho lerá um representante. disposições do artigo l~>, fiCa estabelecido um Sistema-de 
4. O Conselho será organizado de maneira que possa Controle_, que se aplicará de acordo com o estipulado 

funcionar continuamente. nos artigos 13·a 18 do preSente Tratado. 
5. Além das atribuições que lhe outorgue o presente 2-. O-Sistema de Controle terá a finalidade de verificar 

Tratado e das que confira a Conferêricia Geral;-o Conse-- ---~eSpeciãlmente: · 
lho, através do Secretário-Geral, valerá pelo bom fundo- _ -a) Cjue os- artefatos, serviços e in-stalações destinados 
namento do Sistema de Controle; de acordo com as dis- aõ -uso pacíficó- da ·energia nuclear não sejam utilizad<;~s 
posições deste Tratado" e ~mas decisões adotadas pela no ensaio e na fabricação de armas ·nucleares; 
Conferência Geral.-- b) que "i-ião Chegue a realizar-se, no território" das Par· 

6. O Conselho submeterá à Conferênciã--Geral um re~ tes Contratantes, qualquer das atividades proibidas no 
latório anual das suas aôvldades, assim como os rela~ artigo l~> deste Tratado., com_ materiais ou armaS nuclea-
tórios- especiais "que considere convenientes ou que a res introduzidos do exterior, e 
Conferência Geràllhe solícite. c) que as explosões com fins pacíficos s_ejam comj:m"tí-

7. O Conselho elegerá as suas autoridades para cada veis com as d_isposições do artigo 18 do presente Trata-
reunião. do. 
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ARTIGO 13 
Salvaguardas da AIEA 

Cada Parte Contratante negociará acordar· 
multilaterais ou bilaterais- Com a Agência Internacio
fta(de·E-ne-rgía- Aiôffilca- para a aplicação das Salvaguar
daS da mesma Agência a: sUas atividades nucleares. Cada 
Parte Contratante deverá "iniciar aS negociãções dentro 
do prazo de cento e oitenta dias a c'ontar da data __ dá de
-pósito de seu respectivo instrumento de ratificação do 
presente Tratado. Os referidos acordos deverão entrar 
em vigor, para cad<J uma das Partes, em prazo que não 
·excéda dezoito meses, a contar da data de iníciO destas 
negociações, sãlvo caso fortuito ou de força maior. 

ARTIGO 14 
Relatórios das Partes 

l. As Partes Contratantes apresentarão à Agência e à 
Agênçia Internacional de _En!.!rgia Atômica, a título in
formativo, relatórios semestrais, nos quais declararão 
que nenhuma atividade proibida pelas _dispoSições- deste 
Trat~do ocorreu nos respectivos territórios. 

2. As Partes Contrata-rites enviarão siffiultaneamente 
-à Agência cópia de qualquer relatório que enviem à 
Agência Internacional de Energia Atômica_ el_ll relação 
com as_matérias objeto do presinte Tratado e com a apli
cação das Salvaguardas. 

3. As Partes Contratantes também transmitirão à Or
ganização dos Estados Americanos, a titulo informativo, 
os r~latórios que possam interess-ar a esta, em cumpri
mento das obrigações estabelecidas pelo Sistema lntera· 
mericano. 

ARTIODT) 
Relatórios Especiais soliCitadoS pelo Secretârio:..cerai 

l. O Secretário-Geiai,-Com autorização do Conselho, 
po-derâ solicitar de qualQuer das Partes, que proporcione 
à AgênCia -infóiTiiãção complementar ou suplementãr a 
resPeitO de qualquer fato ou circunstância relaciOp_ados 
com o cumprimento do presei! te 'fratado, explicando as 
razõeS que :Para-- iSso tiver. As Partes COntratantes 
comprornetem~se a colaborar, pronta e amplamente, 
com o Secretário_-Geral. - · · 

2. O Secretário-Geral infoi'm_ará imediatamente ao 
Conselho e às Partes sobre tais solicitações e respectivas 
respostas. 

ARTIGO 16 
Inspeções Especiais 

-L Á -Agê-nCia IntefnãCIOTià.I de Energia Atôfnica; a:s~ 
sim como o Conselho criãdo pelo presente Tratado, têm 
a faculdade de cfetuar ínSpeÇões- espt::ciã-is nos seguintes 
casos: 

a) A Agência Internacional de Energia Atômica, em 
co_nformidade com os acordos_a que se refere o artigo 13 
deste Tratado; 

b) O Conselho: 
(i) Qr,1ando, especificárido as razõ.es em que se funda

mente, assim o solidte_ qualquer das Partes por suspeita 
de_ que se realizou, ou está em vias de realizar-se alguma 
ativídade proibida pelo presente Tratado, tanto no terri
tório de qualquer _outra Parte, como em qualquer outro 
lugar, por mandato desta última; determinará imediata
mente que Se efelue à irispeção em conformidade com o 
artigo 10, parágrafo 5'!. -

(ii) Quando o solicit6_qualquer das Partes que tenha 
sid_9 obj_eto de suspeita ou de acusação de violação do 
presente Tratado, determinará imediatamente que s_e efe
tue a inspeção especial solicítada, em conformidade com 
o disposto no artigo \0, parágrafo 5~>. 

As solicitf:lções anteriores serão formuladas ante o 
Cons~lbQ por intermédio do Secretário~Getal. 

2- Os custos e·gastos de qualquer inspeção especial, 
efetuada com base n_o páragrafo 19, alínea b ), subdivisões 
(i) e (ii) deste_ar_tigo, corr~rão por conta da Parte ou das 
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Partes solicitantes, exceto quando o Cons_elho conclua, 
com bas_e na informa-ção Sobre a inspeção especial, que, 
em vista das circunstâncias do casa, _tais custos e gastos 
correrão por conta da Agência. 

3. A Confei"ênCia Geral determinará o·s proCidirrien~ 
tos a que se sujeitarão a organizaÇão e execuçãO -das iriS
peções especiais a que se refere o pa:rãgra:fo 1 <:>, allnea b, 
subdivisões (i} e (ii)_. 

4. As partes contratantes conco_njam em permitir, aos 
inspetores -que levem a cabõ tais ThS:peçõe§ eSpeciais, ple
no e livre acesso a tOdos os lugares e a todos os dados ne
cessários para o desempenho de sua comissão e que este
jam direta e estreitaJnente vinculados à s_uspeita de vio
lação ao presente Trat-ado. Os inspetores designados pela 
COnferência Gc~_ral serão acompanhados por represen
tantes das autoridades da Parte Co_ntra:tante em cujo ter
ritório-se CfCtue a inspeÇão; se estas assim o solicitarem, 
ficando entendido que isso não atrasará nem dificultará, 
de meneira alguma. os trabalhos dos referidos inspeto
res. 

5. O Cons~lho, por intermédio do Secretárlõ-Gerat, 
enviará imediatamente a todas as Partes cópia -de qual
quer inforrriação que resulte âa:s inspeções especiais. 

6. O Conselho, por intermédio do Secretário-Geral, 
enviará igualmente ao Secretário-Geral das Nações Uni
das. para transmissão ao Conselho d~ Seguranç;1 e à As
sembléia Geral daquela Organização, e para conheci
mento do Conselho da Organização dos Estados Ameri
canos, tópia de qualquer,informação que resulte-de toda 
inspeçã.o especial efetuada em conformidade com o pará
grafo 1'~', alínea b, subdivisões {i) e (ii), deste artigo. 

7. O·Conselho poderá acordar, ou qUalquer das Par
tes poderá solicitar, que seja convocada uma reunião ex-· 
traordinãria da Conferência Geral para apreciar os rela
tórios que resultem de qualquer inspeção especial. Nes
tes casos o Secretário-Ge_ra_l procederá imediatamente à 
convocação .da reynião extraordin4ria solicitada. 

8. A Conferência Geral, convocada, a reunião ex
traordinária c-om base neste artigo, poderá fazer ·reco
mendações às Partes e apresentar também informações 
ao Secretârio-Geral das Nações Unidas, para transmis
são ao Conselho de: $(:gurança e à Assembléia Geraldes
sa Orgariização. 

ARTIGO 1.7 

Uoo da Energia Nuclear para FI• Padllcos 

Nenhuma das disposições do presente Tratado restrin
ge os direitos das Partes Contratantes para usar, em con
formidade com este instrumento, a energia nuclear para 
fins pacíficos, particularmente para o seu desenvolvi
mento económico e progresso social. 

ARTIGO 18 

Explooi!es COIR Fias Paáflcos 

I. As Partes Contratantes poderão realizar explosões 
de dispositivos nUcleares com fins pacificas - inclusive 
explosões que pressuponham artefatos similares aos em
pregados em armamento nuclear - ou prestar a sua co
laboração a terceiros com o mesmo fim, :sCmpre que não 
violem as disposições do presente artigo e as demais do 
presente Tratado, em especial as dos artigos lt e 5'. 

2. As Partes Contratantes que tenham a intenção de 
levar a cabo uma dessas explosões, ou colaborar nelas, 
deverão notificãr à Agência Internacional de Energia 
Atômica9 com a antecipação que as circuriS.tâncias o exi
jam, a data da explosão e apresentar, simultaneamente, 
as seguintes iriformaçõeS: 

a) o carâter do dispositivo nuclear e a origem do mCs
mo; 

b) o lugar e a finalidade da explosão projetada; 
c) os procedimentos que serão seguidos para o cum

primento do parãgraTO 3Y deste artigo; 
d) a potência que se espera tenha o dispositivo; e 
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e) os dados mais completos sobre a possível precipi· 
tação radioativa, que seja conseqiiência da explosão ou 
explosões, bem como as medidas que se tomarão para 
evitar riscos à população, flora, fauna e territórios de ou
tra ou outras Partes, ou de outr:a e outras Partes. 

3. O Secretário-Geral e o pessoal técniCo designado 
pelo Conselho, assim como o da Agência Internacional 
de Energia Atómica, poderão observar todos os prepara
tivos, inclusive a explosão do dispositivo, e terão acesso 
irrestrito a toda área vízinha ao lugar da explosão, para 
assegurar-se de _que o dispositivo, assim como os proce
dimentos seguidos na explosão, -se cOadunam com a -in
formação apresentada, de acordo com o parágrafÕ 2{> do 
presente artigo, e as demais disposições do presente Tra
tado. 

4. As Partes Contratantes poderão receber a colabo
ração ·de terceiros piua o- fim previsto nO parágrafo I'~' 
deste artigo de acordo com as disposições do-s parãgrafos 
2'~' e 3"' do mesmo. -

ARTIGO 19 

~elações CQ_m outros Orguismj)S Iatemacionals 

I. A Agência poderá concluir com a Agência Interna
cional de Energia Atômica os acordos que a Conferênçia 
Geral autoriZe e considefe apropriados para facilitar o 
funcionãrilerito eficai-dO'~itema de Controle estabeleçi
do no presenle Tratado. 

2. A Agên~i~ poderá, igualmente:, entrar em cantata 
com qualquer organiziiÇ~o ou organismo internacional, 
e~pecialmente com os que venham a criar-se no futuro 
para supervisar o desarmamento ou as medidas de con

-trole de armament9s em qualquer parte do mundo. 
3. As Partes Contratantes, quando jUlguem conve

nientes, poderão solicitar o assessoramento da Comissão 
lnternacion~l de Energia Nuclear, em todas as questões 
de caráter têcnico relac_iónadas co~ a aplicação do pre
sente Tratado, sempre que assim o permitam as faculda
des conferidas à dita Comissão pelo seu Estatuto. 

ARTIGO 20 
Medidas em C..O de Vlolaçio do Tratado 

L-A Conferência Geral tomarâ conhecimento de to
dos aqueles casos em que, a seu juizo. qualquer das_Par~ 
tes Contratantes não esteja cumprindo as obrigações de
rivadas do presente Tratado e chamará a atenção da Par
te de que se trate, fazendo-lhe as recomendações quejul
ge adequadas. 

2. No caso em que, a seu juízo, a falta de cumprimen
to em questão constitua uma violação do presente Trata
do capaz de pôr em perigo a paz e a segurança, a própria 
Conferência Geral informará disso, simultaneamente, ao 
Coriselho de Segurança e à Assembléia Geral das Nações 
Unidas, por intermédio do Secretário-Geral dessa Orga
nização, bem como ao Conselho da Organização dos Es
tados Americanos. A Conferência Geral informarã. 
igualmente, a Agência Internacional de Energia Atómica 
sobre o que julgar pertinente, de acordo com o Estatuto 
desta. 

-ARTIGO 21 

Orpalzaçio das NaçHs Ualdas 
e Orgaalzaçio dos Estados Americanos 

Nenhuma estipulação do presente Tratado serâ inter
pretada no sentido de restingir os direitos e obrigações 
das Partes, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, nem, no caso dos Estados Membros da Organi
zação dos Estados Americanos, em relação aos Tratados 
regionais existentes. 

ARTIGO 22 
Prerrogativa e Imunidades 

I. A Agência gozará, no território -de cada uma das 
Partes Contratantes, da capacidade jurídica e das prerro-
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gatlvas e imunidades que sejam nece~sãrias para o exercí
cio de stias funções e a realização de seus propósitOs. 

2. Os Repre.~entantes das Partes Contratantes, acredi
tados a.nte a Agência, e os funcionários desta gozarão, 
igualmente, das prerrogativas e imunidades necessárias 
para o desempenho de suas funções. 

3. A Agência poderá concluir acordos com as Partes 
Contratantes, como objetívo de determinar os pormeno
res de aplicação dos parágrafos )'I' e 2Y deste artigo. 

ARTIGO 23 
Notificaçio de Outros Acordos 

Uma vez que entre em vigor o presente Tratado, qual
quer acordo internaciOnal concluído por uma das Partes 
Contratantes, sobre matérias, relacionadas com este Tra
tado, será comunicado imediatamente à Secretaria, para 
registro e notificação às demais Partes Contratantes, 

ARTIGO 24 
Soluçio de Controvérsias 

A menos que as Partes interessadas convenham em 
outro meio de solução pacífica, qualquer questão ou 
controvérsia sobre a interpretação ou aplicação do pre
sente Tratado, que não tenha sido solucionada, poderá 
ser submetida à Corte Internacional de Justiça, com pré· 
via consentimento das Partes em c011tróversia. 

ARTIGO 25 
Assiaatura 

I . O presente Tratado ficará aberto indefinidamente à 
assinatura de: 

a) todas as Repúblicas latino~amerícanas, e 
b) os demais Estados soberanos do hemisfério ociden

tal situaCios completamente ao sul do paralelo 35' de lati
tude norte, e, salvo o disposto no parãgrafo 2'~' deste arti
go, os que venham a ser soberanos, quando admitidos 
pela COnferência Geral. 

2. A Conferência Geral não adotará decisão alguma a 
tespeito da admissão de uma entidade política-cujõ terri
tório esteja sujeito, total ou parcialmente e com anterio
ridade à data de abertura para a assinatura do presente 

- Tratado, a lit[gio ou a reclamação entre um país extra
continental e um ou mais Estados latino-americanos, en· 
quanto não se tenha solucionado a cont~:ovérsia, me
diante pro~dimentos pacíficos. 

ARTIGO 26 
Ratlftcaçio e Depósito 

l. Q ·presente Tratado está sujeito à r:atifiç~o dos 
signatários, de acordo com os respectivos procedimentos 
constitucionais. 

2. Tanto o presente Tratado como os instrumentos de 
ratificação serão entregues para depósito ao G_o_verno 
dos Estados Unidos Mexicanos, ao qual se disigna Go· 
verno depositário. 

3. O .Governo depositário enviará cópias certificados 
do presente Tratado aos Governos dos Estados signa
tários e rrotificar-lhes-á do depósito de cada instrumento 
de ratificação. 

ARTIGO 27 

R.....,.as 

O presente Tratado não poderã ser objeto de _reservas. 

ARTIGO 28 

Entrada em vigor 

I.- Salvo o previsto no parágrafo 2t deste artigo, o pre
sente Tratado entrará em vigor, entre os Estados que o 
tiVeram--ratificado, tãO. logo tenham sido cumpridos os 
seguintes requisitos: 

a) entrega ao Governo depositário dos instrumentos 
de ratificação do presente Tratado, por parte dos Gover-
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nos dos E:stados mencionados no artigo 25 que exiSiatri 
na data em que se' abra à assiriatura o presente Tratado, e 
que não sejam afeiados pe-10 disposto no parágrafo 2~>-do 
próprio artigo 25; --=-

b) assinatura e ratiftcação do Protocolo Adicionan, 
anexo ao presente Tratado, por parte de todos os Esta
dos extracontinentais i:>u cOntinentaiS que tenham, de 
jur~ ou de facto, responsabilidade internacional sobre 
territórios situados na área de aplicação do Tratado; 

c) assinatura e ratificação do Protocolo Adiciona! II, 
anexo ao presente_ Tratado, por parte de todas as potên
cias que possuam armas nucleares; 

d) conclusão de acordos-bilaterais ou multilaterais 
sobre a aplicação do Sistema de- Salvaguardas da Agên
cia Internacionafde Energia Atômica, em conformidade 
com o artigo 13 do presente Tratado. 

2. Será faculdade imprescritível de qualquer Estado 
signatário a dispensa, total ou parcial, dos requisitos es
tabelecidos NO parágrafo anterior, mediante declaração 
que figurarâ com anexO -ao inSti"_uinento de ratificação 
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-sccrctãrfo----:-creral das Nações Unidas, p"ara que_dê co-nlie- ·
dmento ao Conselho de S_eguranç<i e à Assembléia Geral 
das Nações Un_idas. Igualmente, haverá de comunicá-la 
ao Secretár_io-Gefal da Organização dos Estados Ameri
canos. 

ARTIGO Jl 

Textos Autênticos e Registro 

O presente Tratada_, _cujos textos em língua espanhola, 
chinesa, franceSa, inglesa, portuguesa e russa, fazem 
igualmente_ fê, Será-regístradõ pelo "Governo depositári_õ-; 
em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações 
-Un1das. O GoVerno depositârio Ootifícará-ão Secretário
Geral das Nações Unidas, as assinaturas, ratificações e 
fimeTtdas --de ([ue -sejã objeto o presente Tratado, e 
comunicá-las-á, a tltulo informativO, ao Secretário
Geral da_ Organização dos Estad9s t\mericanos. _ 

ARTIGO TRANSITÓRIO 

respectivo e que poderá ser formulada por ocasião do de- A denúncia da declaração a que se refere o parágrafo 
pósito deste, ou posteriormente. Para os Estados que 2Q do . .artigo_ 28 sujeitar-s_e-á aos mesmos proce_dim(mtos 
façam uso da referida faculdade, o presente Tratado en- que a denúncia do presente Tratado, com a exceção de 
trará em vigor com O depósito da declaração, ou tão que surtirá efeito na data de entiega da respectiva notifi-
pronto tenham sido cumpridos os requisitos Cuja dispen- cação. 
sa não haja sido expressamente declarada. Em fê do que, os Plenipotenciários abaixo assinados, 

3. Tão logo o presente Tratado tenha entrado em vi- tendo depositado seus Plenos Poderes, qt.ie foram encon-_ 
gor, em conformidade com o disposto no parágrafo 29, _ _ trados em boa e devida forma, assinam o presente Trata-
entre onze Estados, o Governo depositário corivcicara do, em forma de seus respectivos Governos. 
uma reunião preliminar dos referidos Estados para que a Feito na Ciodade do México, Oistrito Federal, aos qua-
Agência seja conStituída e inicie aüVidades. torze dias do mês d_e fevereiro do ano de mil novecentos e 

4. D~ois da entrada _em vigor da presente Tratado sessenta e sete. 
para todos os países da áreã, o surgimerito de uma nova 
potência possuidora de armas nucleares suspendÚá a 
execução ·do presente instrumento para os países que o~ 
ratificaram sem dispe~;tsar o parágiafo lQ, inciso c, deste 
artigo, e qUe assim o Solicitem, atê que nova potência, 
por si mesma ou a pedido_ da Conferência Geral, ratifi
que o Protocolo Adicional II, anexo: 

ARTIGO 29 

Emendas 

I. Qualquer Parte poderá propor emendas ao presen
te Tratado, entregando suas propostas ao Conselho, por 
intermédio do Secretário-Geral, que as- transmitirá a tO
das as outras Partes Contratantes e aos demais sigi1a
tários, para os efeitos do artigo 6'<'. O Conselho, Por in
termédio do Secretário-Geral, convocará inlidfãtamen
te, depois da reunião de signatáriOS, uma- reunião ex
traordinária da Conferência Geral para: examiriar as pro
postas formuladas, para ~uja aprovação se->requererá a 
maioria de dois terços das Pirtes ContratanteS presentes 
e votantes. 

2. As emendas aprovadas entrarão em vigor tão logo 
sejam-cumpridos os requisitos mencionados no artigo 28 
do_ presente Tratado. 

ARTIGO 30 

Vigência e Denúncia 

1. O presente Tratado tem carâter permanente e vigirã 
por ti:mpo indefinido, mas poderá ser denunciado por 
qualquer das Partes, mediante notificação _enviada ao 
Secretário-Geral da Agência; se, -a jufzo ~õ ~tado de
nunciante, hajam ocorrido ou possam OcOrrer circuns
tâilcias relacionadas com o conteúdo do Tratado ou dos 
Protocolos Adicionais I e II, anexos, que afetem a seus 
interesses supremos, ou à paz e a segurança de uma ou 
mais Partes COJihatantei _ _ ~ ~ 

2. A deiiUnCii te-rá deitO três meses depois da entrega 
da notifiCãÇãO por -parte- do _Governo do Estado signa
tário interessado, .iio SeciC.Tâiío-Geral da Agência. Este; 
por sua vez, comunicará imi!diatãmente a referída notifi
cação às outras Partes_ Cont_ra_tantes, bem como ao 

PROTOCOLO ADICIONAL I 

Os plenipotenciários abaixo assinados, providos de 
plenos poderes dos seus respectivos governos, 

__ Convenci_dos de que o Tratado para a Proscrição de 
-~Armas Nucle~.res na Amérh::a Latina, negociado e assi~ 
· hadO eril. -éunlprimento· das rêCOrriendaÇões da Assemble~ 

ia Geral das Nações Uniâas, constantes da Resolução n<? 
1.911 (XVIII), de 27 de novembro de 1963, representa 
um importante passo para assegurar a não pr-oliferação · 
de annas nucleares; 
· Conscientes de que a não proliferação de armas ·nu

cleares não constitui um fírTI erri. si mesma, inas Urri meio 
~para atiogir, em uma etapa posteri_oi, o:desa:rmainento_ 

ger11_l e completo; e 
Desejosos de contribuir, na medida de suas possibili

dades, para pôr termo à coriida 3.rmamentista, espeCial
mente no campo das armas nQcleares, e para favorecer a 
consOlidaÇão da paz no muOdo, baseada no respeito mú
tuo e na igualdade soberana dos Estados, 

COnvíeram o seguinte: 

ARTIGO l• 

Comprometem-se a aPlicar nos tefritórios que de jure 
ou de facto _estejaril._sob sua responsabilidade internacio
nal, comprendidos dentro dos limites da z.~ma geogrâfir:a 
C!stãbelecida nO tratadO para a ProscTiçã:J de Arrrlils Nu
cleares na América Latina, o estatuto de desnucleari
zação para fins bélicos que se encõiitra definido nos arti-
gos)<?, 3~. 5<? e.i3 qo mencionado-Tr;ttado. --

O presente ProtocOlo -~erá a r.:tesmaduração que o 
Tratado para a ProscriÇão de Arinãs NuCleares Oã . 
América Latina, .do qual é anex(), aplicando-se a ele as 
cláusulas referentes à ratifiCaÇãO e denúnciãque figuram 
no corpo do Tr~.ado. 

ARTIGO J• 

O pfeS-ente ·protocolo entrará em Vigor: pâra·-õ-S EStã
dos que o houverem ratifiCado, na datã em· que deposi
tem seus respectivos instrumentos de ratificação. 
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E"m i~stemui1ho de que, os plenij)otendâríos abaixo 
assin?.dos, havendo deposit<~do seus plenos poderes, que 
foram achados em bo_a e. devida forma, assinam o pre
sente Protocolo em nome dos seus respectivos governos. 

PROTOCOLO ADICIONAL II 

Os plenipotenciários abaixo assinados, providos de 
Plenos Poderes dos seus respectivos Governos, 

Convenc;dos de que o Tratado para a Proscrição de 
Armas Nucleares na América Latina, negociado e assi
nado em cumprimento das recomendações da Assemble

~ia Geral das Nações Unidas, constantes da Resolução nQ 
1.911 (XVIIl), de 27 de iwveinbl-õ de 1963, representa 
um importante passo para assegurar a não-proliferação 
de armas·nu:aeares; ·---- -- ·- · 

ConScientes di!- que a nãõ-prõlíferação de armas- nu
c1eai'es nãO constitui um fím em si, ·mas um meio para 
atingir, em etapa ulteT-iOr, o desarmamento geral e com
pleto, e 

Des_ejosos de contribuir, na medida de suas pm:sibili
dades, para pôr termo à corrida armamentista, e,~pecial
mente no campo das armas nucleares, e a favorecer a 

_- consolidaç_ã_o da paz no mundo, baseada no respeito mú
. tua e na igualdade soberana dos Estados; 

Convieram o seguinte: 

ARTIGO l• 

O estatuto de desituclearização para tins bélicOs da 
América Latina, tal como está definido, delimitado e 
enunciad<? nas disposições do Tratado para a Proscrição 
de Armas Nuclear~s nu América Latina, do qual este ins
trUritento é AneXO, será plenamente respeitado pelas Par
tes do presente Protocolo, em todos os seus objetivos e 
dipoSíÇões--eXpressas. 

ARTIGO 2• 

Os_ Gover.nos representados pelos plenipotenciários 
abaixo a~sin-ad~s comprofl"'!etem-se,_con-seqüentemente, a 
não c-ontribuir de qualquer forma para que, nos terri-

. tóriOs aos _quãis se. aplica o Tratado., em conformidade 
com o artigo 4'<', sejam praticados atas que acarretem 
um_;t viqlaç_ão das _QJ;l!:_igaç9es ~n"urtcíadas no artigo l do · 
TratadO. __ 

ARTIGO :l' 

o~ GOvernos r·eprCsentB.dos. PeJos rtleriipotenciãiios 
abaixo assiriados se comprometem, igualmente, a não 
empregar armas nucleares e a não ameaçar com o seu 
emprego contra as Partes CõriTratiriteSôO Trãtado p"ãra
a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina. 

ARTIGO 4'~ 

O presente Protocolõ terá a mesma duração que o 
Tratado para a Proscrição de Armas_ Nucleares na 
América Llitín-ã, do quif -é ai1ex-o, C ·a- ele. se aplicam as -
definições de território-e de armas nucleares constantes 
dos artigos 3 e 5 do Tratado, bem como as disposições 
relatívis à râtitiCação, reserva~ .e d·enúncla, teXtos autên
tico,s e regjstro que figuram nos artjgos_)6, 27, 30 e.31 do 
próprio Tratado. · 

ARTIGO 5• 

O presente Protocolo entrará em vigor, para os Esta
dos que o houverem ratificado, na data __ em que .deposi
tem seus respectivos instrumentos de ratificação. 

Em testemunho do que-, os p!Cnipotenciâriõs ·abaixo 
as_sin.ados~_ha~endo.~epoSitad~ seus Pl~nos Poderes, que 
f?rãm· ãC.hâd_os. em boa.~C-dCvidâ-fo-rffia_. assina~ O pre
sente 'ProtocOlo Adícional,r"em nome de seuS respectivos 

._G_overnos .. 
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-SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre

sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 51, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 31.761.029.820,00 
(trinta e um bilhões, setecentos e sessenta e um milhões-, virite e nove ini1, oitocentos e vinte cruzeiros). 

Art. I' É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 31.761.029.820,00 (trinta e um bilhões, setencentos 
e sessenta e um milhões, vinte e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros);correspondente a 4.209.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 7.545,98 (sete mil, quinhentos e quarenta e Cinco cruzeiros e noventa e oito centavos), vigente em março 
de 1984, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de agente fmanceiro do Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada a dotar os conjuntos habitaCiOnais, cOhduídos e ~m fase de constru_ção no Estado, de infra-estrutura bâsica e 
equipamentos comunitános, ·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, 20 de setembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 53, DE 1984 

Autoriza o Goyerno do Estado do Amazonas a contratar operação de empréstimo externo no valor de US!i 
20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil dólares americanos), destinada à liquidação de compromissos externos •. 

Art. I' É o Governo d.o. Estado.do Amazonas autorizado a rea.lizar, com a garantia da União, operação de emprésti
mo externo no valor de US$ 20,200,000.00 (vinte milhões e duzentos mil dólares americanos), ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco .Central do 
Brasil, destinada à liquidação de compromissos externos daquele Estado, vencíveis em 1984 e 1985, obedecidos o seguinte crono
grama de contratações: em 1984 US$ 5,200,000:oo: (cinco milhões e duzentos mil dólares americanos); em 1985, US$ 
15,000,000.00 (quinze milhões de dólares americanos). 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos- termoS aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o _Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. I•, item II, do Decreto n'74.157, de 6 de junho de 1984, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrogados 
da execução da política econômico-financeirâ-i:lo Governcl"Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 1.598, de 12 de julho 
de 1984, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em _vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 20 de setembro-de 1984.- Moacyr Dalla, Presidente. 

1- ATA DA ISZ• SESSÃO, EM 10 DE SE
TEMBRO DE 1984 

t.t --ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.Z.l-M- .. - 1'..--e u Re
pólllkll 

N's t62, 163 e 164/84 (n's 334, 335 e 336/84, na 
origem), restituindo autógrafos de projetes de lei san· 
cio nados. 

l..%.1- Parectftl ..., f ' fm i Meta 

l.z.l- Lei ...... 11.-.:Je 

Nt 52/84. que prorroga por 180 dias o prazo con
Cedido à Coniissão Parlamentar de Inquérito criada 

SUMÁRIO 
pela Resolução n' 13, de t983, destinada a investigar 
a persistência da pobreza absoluta no Nordeste. 

t.Z.4-C~ 

Dos Srs. Senadores l\elson Carneiro, José Lins, 
Luiz Viana, Saldanha Derzi; Milton Oibrnl, Rai .. 
mundo Parente, Aloysio Chaves, Humbert_ç_Lucena 
e Enéas Faria, que se ausentarão do País. 

1.1.5- cc--r •cicie• .. -

Designação do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, 
para representar o Senado na Quadragésima Segun
da Sessão do Conselho da Organização Internacional 
d~_Çafé- OIC. a realizar-se em Londres. 

1.2.6 - Dlscunos io E~pedleate 

SENA DO R F Â BIO LUC EN A - Discurso pro
nunciado ontem pelo Senho( Presidente da Repúbli
ca através de uma cadeia de rádio e televisão. 

SENADOR ALO YSFO CHAVES. como Líder
Rebatendo pontos fO(:alizados pelo orador que o an
tecedeu na tribuna. Oportunidade do pronunciamen
to do SCnhor Presidente da República feito ontem à 
Nação. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder 
- Reparo a colocações feifas pelo Senhor Presidente 
João FigUCiiCdo em seu pronunciamento de ontem. 
Editorial do Jornal Follaa 4e S. Pulo, de hoje. intitu
lado &a veto e .- eo.klo. 
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SENADOR JORGE KALUME- Falecimento do 
Sr. Antônio Assumar. 

SENADOR LENO!R VARGAS- Nota expedida 
pelo Comando Militar do Planalto, de esclarecimen
tos sobre notícia in-serta ·na Coluna do Castello, do 
Jornal do Brasil. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinâr1ã a---realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.8- Requerimento 

- N<.> 224/84, de autoria do Sr. Senador Amaral 
Peixoto, solicitarido autorização do Senado Federal 
para participar da Delegação Brasileira à 72• Confe:.-
rência Interparlamentar a realizar-se em Geiiebra. 

1.2.9- Comunicaçio 

-Do Sr. Senador José Ignâcio Ferreira, que se 
ausentará do País. ---

1.2.10- Requerimento 

- NY 225/84, de autoria do Sr. Seriador Itamar 
Franco, solicitando informações ao Poder Executivo 
para instruir o Projeto-de Lei do Senado n"' 153/84. 
D~~:ferido. 

u~ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara no;. 10}81 _(n"' 
1.529/79, na Casa de origem}, que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, -dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 44/81 (n"' 587/79, 
na Casa de origem}, que veda aos veículos de comu
nicação de massa (râdio, televisão, cinema, Jornã.is; 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais Que não sejarri. negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empieSas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~ 53/77 (n9 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profiSsio~ 
nais, e dã outras providências. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 65/79 (n' 
4.257/77, na casa de origem), que autoriza' a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-PrOjeto de Lei da Câmara n' 148/82 (n"' 
4.607/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a promover a tritnsforrriãção da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul em Fundação de Di
reito Púfilico. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução _n~ 26/84, que autoriza a -
Prefeitura M uiiiciPal de Tenente AnaniaS ( RN) a ele
var em Cr$ 16.04-1.082,33, õ m.oittante de sua dívida 
consolidada, Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 181/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro- CHumberto Lucena, solicitando, urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n"' t39, de 1984, que 
revoga o Decreto-lei n'~ 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das SU.blegendas). Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

- Requerimerito ~ n'~ 188[~4:- dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicit:indo, urgência 

para o Projeto de Leí do Senado ri"'l40/84, que altera 
a redação do art. 250 e r_estabelece os arts. 252, 253 e 
254, todos da Lei no:> 4. 737, de 15 de julho de 1965 ~ 
Código Eleitoral - revogando o Decreto-lei n"' 
1.538, de l4 de abril de 1977. Votação adiada por-fal· 
ta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (n9 
l.Sll/75, na Casa de origeffi), que acrescenta parã
grafo ao art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. _\'ot_aç~ adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Adiamento da apreciação do Requerimento n"' 
224/85, lido no Expediente. 

1.5- DISCURSOS APÓS A_ORDEM DO DIA 

SENADOR MAURO BORGES-Aspectoda cri
se brasileira. Criação no Senado, em carãter perma
nente, da C~missão das Forças Armadas. 

SENADOR MARCONDES_GAflELHA- Insti
tuiÇão do Bônus da casa própria. 

-SENADOR SEVERO GOMES- Criação de co-
--rilíSSãO-especiat-ífiléi'na p-ara investigar a propaganda 
-de organizações políticas clandestinas na convenção 

nacional do PMDB e no comício de Goiânia. 

SENADOR HELV1DIO NUNES- Distinção al
cançada pela pro~ Maria do Amparo Borges Ferro 
no Concurso- "Grandes Educadores Brasileiros". 

SENADOR MÁRIO MAIA- Protelação na con
cessã-q de cartã-patente da Sociedade de Crédito lmo
biliârio, do Banco do Estado -do Acre. Insuficiência 
de recursos necessários para o desenvolvimento 
acreano. 

SENADOR MILTON CABRAL - Obs~rvaçõe_s 

colhidas por S. Ex• em recente viagem à Bulgária, 

SENADOR JOÃO CALMON- ManifeStaçã_õ da __ 
Associação Brasileira de Emissoras de Râdio e Tele
visão sobre o Projeto de lei n'~ 10/84-CN, que dispõe 
sobre a Política Nacional de I_nformâtica; e dâ outras 
providências. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 153' SESSÃO, EM 20 DE SE
TEMBRO DE -1984 . 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Parecer encaminhado à Mesa 

2.2.2- Requerimentos 

NY 226/84, de autoria,_ dos Srs. Aloysio Chaves_ e 
Humberto Lucena, de urgência para o Projeto de Re
solução n9 57, de.1984, que autoriza o· Governo do 
Estado da Paraíba a elevar em Cr$ 1.290.278.084, o 
montante de sua dívida consolidada. . . 

N9 227/84, de autof.ia do- Srs. A!Óysiõ Chaves 'e 
Humberto Lucena, de urgência para o Oficio it'~ S-
14/84, pelo qual o-Senhor Governador do Estado de 
Minas Gerais solicita autorização do Senado para 
que aquele Estado possa contratar operação de crédi~ 
to externo nO Valor de USS 250,000,000.00. 

Sext~-feira 21 3327 

2.2.3- Apredação de matéria 

Requerimento n9 224/84, lido em sessão anterior. 
Aprovado, após parecer-da Comissão de Relações Ex
teriores. 

2.2.4- Comunicaçio 

Do Sr. Amaral Peix~to-, que se ausentará do País, 

2.3-0RDEM DO DIA 

RedaÇão final do PrÓjeto _de Decreto Legislativo n9 
19, de 1982 {n"' 137/82, na Câmafa dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cc-Produção Cine
matográfica entre o Governo da Repúblicá Federati
va do Brasil e o Governo da República Portuguesa, 
firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. Apron
da. À promulgação. 

Projeto de Lei da Ci'ima·ra n"' 97, de 1983 (n"' 
i88Tj80, na CaSa de Origem), que acrescenta parã
grafo ao art. 31 da Lei n'~ 5.682, de 21 de julho de 
I 971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, definiri
do o voto cumulativo, Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n9. 141, de 1984 (n'~ 
3.015/84, fla Casa de origeffi), que dispõe sobre os 
cargos de suplente de Juiz do Trabalho Presidente de 
Junta de Conciliação e Julgamento, Aprovado. À 
sanção. ---

Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1983 (n"' 
138/82, na CâiTlãiá- dcis Deputados), que aproVa o 
textO do acOrdO sobre Cooperação Sanitária Frontei
riça, concluído entre o_Governp_d~ _I3--epública Fede
rativa do Brasil e o GÕvCrnO- ct"a República da Vene
zuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982. Aprova
dÓ. A"comissão de Redação: 

2.4- MATRRIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA 

_ - Projeto de Resolução no:> 57/84, ein regíme de 
urgência, nos termos do Requerimento n'~ 226/84, 
lido no Expediente. Aprovado. À Comissão de Re-
dação. · 

.:.._ Redação firial do Projeto de Resõlução n'~ 

57/84, em regime de urgência, Aprovada. À promul
g?ção. 

-"Ofício n"' S-14/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n"' 227/84, lido no Expe
diente, AProvado, nos termos do Projeto de Reso
lução n'~ 58/84, após pareceres das comissões compe
tentes. Ã Comissão. de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'~ 

58/84, em regime de urgência. Aprovada. Ã promul
gação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

--:-Do Sr. João Calmon, proferido na sessão de 19-
9-84. 

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
~· No 12, de 1984._ 

5 - MESA DIRETORA 

6 - ifDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COM1SS0ES PER
MA,NENTES 
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Ata da 152• Sessão em 20 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lenoir Vwgas 

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

Jorge Kalume - Mârio Maia - Fâbio Lucena -
Raimundo Parente- Odacir Soares- Aloysio Chaves 
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alberto Silva
Helvfdio Nunes -João Lobo-~ Almir Pinto_'::"""" Jos~ 
Uns - Virgílio Távora - Moacyr Duarte_- Martins 
Filho - Humberto Lucena- MarconQes Ga._Q.elha -
Milton Cabral- Cid Sampaio- Marco Maciel- Gui~ 

lhenne Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptis
ta- Passos Pôrto- Jutahy_ Magalhães- Lo manto Jú
nior- Luiz Víana- João Calmon- José Ignâcio Fer
reira - Moacyr Dalla ~_Nelson Carneiro - ltamt~.r 

Franco - Morvan Acayaba- Severo Goriles - Bene
dito Ferreira- Mauro Borges- Gastão MUller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi - Affonso Cãnlai'gO-- Jo_r
ge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli
Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lis\a de 
presença acusa o comparecimento de 45_Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob fi. proteção de Deu_s iniciamos nQssos_trab~h.os. 
O Sr. 19-Scretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

Do Presidente da República, restituindo autógrafos de 
Projetos de Lei sancionados: 

N9 162/84 (n~> 334/84, na origem), de 19 do _corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~' 158, de 1984 (n" 
3.994/84, na Casa dt:: origem), que altera a redação do 
art. 4~> da Lei nl' 6.932, de 7 de julho de)9Sl, que dispõ_e 
sobre as atividades do médico-residente. -

(Projeto que se transformau na Lei nl' 7.217, de 19 de 
setembro de 1984). 

N~' 163/8~ (n~' 335/84, na oiige~, de l9 do corrente, 
referente ao Pr_ojeto de Lei da Câmara n~' !.5S, de 1984 (n" 
1.949/83, na Casa de origem), que altera a estrutura e a 
denominação da Categoria FunciOnal de T.écnico em 
Reabilitação, do Grupo-Outras ativídq.des de NiveLSu
perior, ·e dá outras providências. -

(Projeto que se transformou na Lei n'? 7.218, d~ 19 de 
setembro de L984). 

N'? 164/84 (n'? 336/84, na origem), de 19 do_ corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9_ 1 13, de 1982 (ri~ 
1.422/79, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
art. 280 da Lei n95.869, de 1 t de janeiro de 1973-=. C6d_i
go de Processo Civil._ 

(Projeto qlfe se transformou na Lei n'? 7.219. de_ 19 de 
setembro de 1984). 

PARECERES 

PARECERES N•s 503 e 504, DE 1984. 
PARECER N• 503, DE 1984. 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n~'lSS, de 1984 (n~' 319/84, na 
origem), do Senhor Presidente da República. subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado Paraíba a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.290.278.084,00 (hum bilhão, duzentos e noventa mi
lhÕes, duzentos e setenta e oito mil, oitenta e quatro 
cruzeiros). 

Relator: Senador Marcondes Gadelba 
Com a Mensa_gem n~' 155; de t 964, o Senhor Presiden

te d~--~e_p~b_li~ ~-~~!!1-~t~ ~~~el~~-~~as~~-~1) Senado Fede-

ral pleito do Governo do Estado da Paraíba, que objeti
va contratar:, Junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. a seguinte operação de CrêdlfO: 

-Características da operação: 
A)- Valor: Cri I ,290.278.084,57 (correspon

dente a 138.670,84 ORTN de Cr$ 9.304,61, em 
marçó/84); 

B)- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2- de amortização: t20 meses; 
C) - Encargos: 
1 -juros -de 6% a.a. cobrados trimestralmente; 
2 --correção monetária: 60% do índice de va-

--ria-ção trimestral das ORTN; 
_ D)- Glirantia: parce_las do Imp9sto sobre Cir

culação de Mercadorias; 
E)- Destinação dos recursos: Construção e 

equipamento da Academia de Polícia, de dois Insti
tutos de Polícia Científica, e aparelhamento do sis
tema de comunicação da Polícia Civil do Estado da 
Paraíba~ 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Bailco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de 
tal compromisso não deverá acarretar àquele Estado 
maiores pressões na execução orçamentária de seus futu
ros exercícios. 

Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica 
Federal, a operação sob exame é_viâvel têcnica, econômi
ca e financeiramente. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 57, DE 19&4 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba ã elevar 
-em Cr$ 1.290.278.084 (um bilhão, duzentos e noventa 
milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e qua
tro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Fede~al R~s_olve: 
Art. l9 E o Governo do Estado dá. Paraíba, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n~ 93, de I t de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mont-an
te de súa dívida consolídada interna em Cr$ 
1.290.278.084 (um bilhão duzentos e noventa milhões, 
duz_entos e setenta e oito mil e oitenta~ quatro cruzeiros) 
correspondente a 138.670,84 ORTNs (considerado ova
lor nominal da ORTN de Cr$ 9.304,61 vige_nt~~m marÇO 
de 1984), a fim de que possa contratar uma operação de 
crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade dt:: gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, destínado à Construção e 
Equipamento da Academia de Polícia, de dois Institutos 
de Polícia Científica e aparelhagem do Sistema de Co~ 
municaçõcs da Polícia Civil do Estado da Paraíba, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil. no re...;;pectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicw.;ão. 

Sala das Comissões, 12_de setembro de l9_84._- Rober
to Campos, Pre..:;idente - Marcondes Gadelha, Relator 
-José Fragelli- José Lins- Fábio Lucena- Severo 
Gomes. - -

PARECER N' 504, DE 1984 

Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 57, de 1984, da Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba, a elevar em Cr$ J 190.278.084,00 (um bi~ 
lhio, duzentos e noventa milhões, duzentos e setenta e 
oito mil e oitenta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada Interna". 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão _de_ seu 
parecer sobre a Mensagem n~' 155_/84, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado da 
Paraiba a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
1.290.278.084,00 (hum bilhão, duzentos e noventa mi
lhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e quatro 
cruzeiros), destinado a fioanciat à construção e equipa
mento da Academia de Polícia, de dois Institutos de 
Polícia Científica e aparelhagem do sistema de comuni
cação da Polícia Civil do Estado da Paraíba. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 29 da Resolução n~ 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob~ 
servâl"!_c}a d_os limites fixados no art. 2~' da Resolução n~' 
62-. -dC 1975, tambêm do-Senado Fede-ral. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescriçõe-s legais e regüUentãiS-aplicáveis à es
pbcie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constituciOnalida
de, jurídicidade e técnica legislativa. 
- Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- Helví
dio Nunes, Presidente - Passos Pôrto, Relator -José 
Fragelli ...::_José Ignáeio Ferreira - Morvan Aeayaba
Moacyr Duarte - Aderbal J urema- Guilherme Palmei
ra. 

~ PARECERES N's SOS e 506, de 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 47, de 1982 
(W' 1.899-B, de 1979, na Casa de Qrigem), que "dá 
nova redaçào ao § 2~' do art. 69 da Lei n~' 605, de 5 de 
janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal 
remunerado e o pagamento de salário nos dias feria
dos civis e religiosos". 

PARECER N• S05, DE 1984 
Da Comissão de Saúde 

Relatara Senadora: Laélia de Alcântara 

O nobre Deputad~ José de Castro Coimbra, pelo pro
jeto de terem exame, de sua autoria, ao propor nova re
dação ao § 29 do art. 6" da Lei n~' 605 de 5 de janeiro de 
t 949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e_ 
o paganicnto de salários, nos dias feriados civis e religio
sos, estabelece que a ~oença, como motivo JüS~Ificado_ 
para o empregado receber aquela remuneração, mesmo
que não tenha trabalhado durante toda a semana ante
rior "serâ cqmprovada mediante atestacj_o médico, forne-. 
cido põr médico legalmente habilitado para o excrclcio 
da profissão", ou por cirurgião-dentista, quando a 
dot::nça for na sua área de atuação. 

De acordo com a Lei n"' 605/49, em vigor, a doença só 
dá direito à remuneração se comprovada mediante ates
tado médicQ da instituição da Previdêncía Social a que 
estíver filiado o empregado, e, na falta deste c, sucessiva
mente,_cj_e médico do Serviço Social do Comêrcio ou da 
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Indústria; de médico da empresa ou por ela designado; 
de médíco_ a serviço da repartição federal, estadual ou 
municipal, incumbido de assuntos de higiene ou de saúde 
pública; ou, não existíndo estes, na localidade cm que 
trabalhar~ de médico de sua escolha. 

Justificando o projeto, seu ilustre autor salienta fato 
diariamente observado em todo País e que constitui es
petáculo dos ~ais deprimentes-: a existênciã.de filaS iilter
mináveís para a obtenção de atestados médicos nos pos
tos de atendimento médico do INAMPS, a quem cabe, 
pela legislação vigente, fornecê-los, prioritariam-ente. 

A situação anómala- e discriminatória gerada por esta 
descabida exigência, só serve para comprovar e que ê co
mumente constatado por todos os_ que procuram o 
INAMPS: a precariedade da assistência médica por ele 
prestada. 

Não é admissível, na realidade, que uma· empresa re
cuse aceitar um atestado fornecido_ por um profissional 
sobre um paciente sob seus cuidados médicos. 

A exigência de só reconhecer valor a este atestado nas 
localidades onde existü:_ um órgão oficial com serviços 
médicos, além de ser uma c;apitis dlminutio para os médi
cos brasileiros e uma prova de desconfiança de sua_ ho_
nestidade profissional, constitui um sério entrave buro
crático que não se compagina com os esforçoS que vêm 
sendo dispendidos pelo Ministério da Desburocratização_ 
tendentes a simplificar e dar maior presteza aOs serviços 
assistenciais e médico-hospitalares aos milhares de segu
rados em todo o País. 

Entendemos que a modificação proposta no projeto ê 
oportuna e necesSária, vez que se destina a simplificar, 
na prática, uma medida legal em favor do trabalhador 
todas as vezes que se encontrar impossibilitado, por mo
tivo de doença, de comparecer ao trabalho. 

Por seu turno, a iniciativa do projeto, prevendo a pos
sibilidade do fornecinü~nto do_ atestado por cirurgião
dentista, quando a doença [o_t_na_ área de atuação, consti
tui providência que, de há muito, vinha sendo reclama
da, até porque, de acordo com o art. 6<:>, item Ill, da Lei 
n"' 5.081, de 1966, aos cirurgiões-dentistas jâ. é dada a 
competência de atestar estados mórbidos_~ 

Pelos motivos e_xpostos, a Comissão de Saúde 
manifesta-se_ pela aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 1982.- Almir Pin
to, Presidente em exercício- Laélia de A_lcânt~_ra, Rela
tor - Gastão Müller - Henrique Santlllo. 

PARECER No 506, DE 1984 

D~ Comissão de Legislação Social 

Relator do Vencido: Senador Gabriel Hermes 
O projeto sob exame pretende dar nova redação ao § 

2\' do art. 6<:> _da Lei n9 6Q5, de 5 de jane:iro _d~ 1949, a fLm_ 
de assegurar ao empregado a comprovação de doença, -
mediante atestado fornCc;id_o por médico legalmente ha
bilitado ou cirurgião-dentista, quando a doença for na 
sua área de atuação. __ 

Na situação de lei v!gCnte, o emprcgádo não faz jus ·ao 
pagamento do repouso quando na semana precedente, 
por motivo justificado, deixe de trabalhar durante todo o 
período, cumprindo íntegralmente o seu horár:io de tra
balho. Quando_ isso_ a~:ontece·, por motivo de doença, a 
falta pode ser justificada mediante apresentação de "a
testado de médico de Instituiçã-o de Previdênciá Social a 
que estiver filiado o empregado, na falta deste, e sucessi
vamente, de médico do Serviço Socíal do Comércio ou 
da Indústria; de médico da empresa ou por ela designa
do; de médico a serviço da repartição federal, estadual 
ou municipal incumbido de assuntos de higiene ou de_ 
saúde pública, ou não existindo_ estes, na localidade em 
que trabalhar, de médico de sua escolha". 

Como se vê, a lei esta\)elece um leque de opções, obje_
tivando a comprovação da doença, para os efeitos .da 
justificação_ a que alude o art. 69 da Lei n<:> 605, de 1949. 
Como última hipótese, a lei Permite que, para tal fim, o 
empregado recorra até_a médico de sua escolha, não exis-
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tindo, na localidade em que trabalha, médico encarrega
do __ de assuntos de higierie e saúde pública. --

São evídentes.-issim, os objetivos cautelares da lei, no 
estabelecimento de situações em que, dificilmente, pode
rá ocorrer prática de favorecirrieritõ, tão coinum sobretu
do, nas pequenas localidades onde se estabelece uma in
tervivência social bem mais agregada- do que nos grandes 

-centros. Não se cogita, no caso,- de descrédito a quem 
quer que seja, mas, isto sim, de precaução contra abusos 
e excessos previsíveis em qualquer tipo de re_Iações hu
manas. 

O tçxto legal vigente parece-no,s, pois mais lúcido do 
que o proposto com o presente projeto, razão por que 
opinamos pela rejeição da proposição sob exame. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984~ - Jutaby 
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator -
Almir Pinto- Hélio Gueiros, vencido -Jorge Kalume 
-::-lo~_lgnácio Ferreira, vencido cjvoto em separado. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, 
DO SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

O projeto em exame, apresentado pelo ilustre Deputa
do José de Castro Coimbra, tem por objetivo alterar a 
redaçãO do§ 29 do artigo 69 da Lei n9 605, de 05 de j8.nei
ró-de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal remune
rado. 

Pretende o autor, em síntese, simplificar aquele precei
to legal de modo a que a comprovação da doença do em
pregado, para o fim de abonar a sua falta ao trabalho, 
possa ser feita por qualquer médico legalmente habilita
do, ou por drurgião-dentista, ·quando a doença fQr_ na 
área de atuaç~o. 
- De acordo com o dispositivo em vigor, aquela com

provação pode ser dentro de uma sucessividade de hipó
teses, em que a seguinte só é válida quando inviâvel a an
terior. 

Assim, deve .o empregado, primeiramente,_ obter o 
atestado de médico da Previdência Social e, na falta des
te, sucessivamente, do médico c;io SESC ou do SESI, de 
médkos da empresa ou por ela designado; de médico a 

-serviçõ ·ae repartição federal, estadu-al ou municipal e; 
somente, quando, não houve qualquer um destes, de mé
dicos da livre _es_colha. 

Como se vê é um critério anacrónico e atê absurdo, 
pois, como bem adverte a douta Comissão de Saúde em 
seu --parecer, 

''a exigência ...... ~ ............ além -de ser uma capitis di-
minutio para os médicos brasileiros e uma prova de 
desconfiança de sua honestidade profissional, cons
titui um sério entrave burocrático que não se com
pagina com os esforços que vêm ·sendo dispendidos 
pelo MinistériO da Desburocratização tendentes a 
simplificar e dar maior presteza aos serviços assis
tendais e inédico-hospitalares aos milhares de s_egu
rados eni-todo o País." 

Realmente, é inadmissível que um médi_c-o, pelo sim
ples fato de ser empregado de instituição púólica; tenha 
mais "fé" ou seja mais capacitado ou dignO qUe um cole-
ga qlie exerça a profissão em clínica particular. A exigên
cia legal soa ainda mais desafinada quando se sabe que, 
após o período da doença, o empregado terá de perder 
um dia de trabalho somente para obter o atestado no 
INAMPS. 

Antes estas considerações, nosso parecer ê pela apro
vação do p_resente proj~to. 

Sala das Comissões. 30 de agosto de 1984- José_Ig
nâcio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) O Expediente 
tidO vai à publicaÇão. -

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 1<:>
·seçretário, 
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É lido o seguinte 

RESOLUÇÃO N' 52, DE 1984 

Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito cria· 

- da pela Resolução n'~ 13, de 1983, destinada a Investi· 
gar a persistência da pobreza absoluta no Nordeste. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. Ê Prorrogado por 180 (cento e Oitenta) 

dias, nos termos do artigo l78 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de lnquêrito 
criada pela Resolução n9 13, de 1983, destinada a investi
gar a persistência da pobreza absoluta no Nordeste. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de l9S~. -Jutahy 
Magalhães- Almir Pinto -José Llns- Saldanha D~r
zi - João Lobo - Passos Pôrto - Enéas Faria -
Virgílio TáVOra - Aderbal Jurema - José Fragelli -
Morvan Acayaba - Moacyr Duarte- João Calmou
José Ignáclo Ferreira - Carlos' Chiarelli- AlteYir Leal 
-João Castelo- Raimundo Parente- Guilherme Pal
meira - Hel'l'ídio Nunes- Mauro Borges- Marcondes 
Gadelha - Jorge Kalume - Nelson Carneiro - Gastio 
Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O documen
to lido Contêm o número de subscritos suficiente para 
constituir desde lcigo Resolução do Senado, nos termos 
do art. 178 do Regimento Interno. A matéria vai à publi
cação, para que produza os devidos efeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comUnicações que vão ser lidas pelo Sr. 1~'-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 19 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de_20-9 a 15-10-84, para, 
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art. 
36, § 2~', da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, 
parifcipar da Delegação Brasileira à 72~ Conferência In
tcrparlamentar, a realizar-se em Genebra, no período de 
24 a 29 de setembro corrente. 

Atenciosas saudações.- Nelson Carneiro. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celência que 

me ausentarei do País a partir de 22-9 a 6-10-84, para, 
devidamen_te_ auto-~i~do pelo Senado, na forma do art. 
36, § 2\', da Constituição e il.rt. 44 do Regimento Interno, 
participar da Delegação brasileira à 72' Confefência lii
terparlamentar, a realizar-se em GeJ!Cbra, no período de 
24 a 29 de setembro corrente. · 

Atenciosas saudações. - José Lins. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 24 de setembro corren
te, p3.ra, devidamente autorizado pelo Senado, na forma 
do art. 36, § 29, da ConstituiçãO e art. 44 do Regimento 
Interno, participar, como observador parlamentar, da 
Delegação do Brasil à XXXIX Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas. 

A ienciosas saudações. - Luiz Viana. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 21 de setembro de 1984, 
para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do 
art. 36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento ln
terno, partíCíPar, ria qualidade de observador parlamen-
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tar, da XXXIX Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas. 

Atenciosamente saudações. - Saldanha Derzi. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 23 de setembro de 1984, 
para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do 
art. 36, § 2Y, da Constituição e art. 44 do Regimento ln
temo, participar, na qualidade de observador parlamen
tar, da XXXIX Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas. 

Atenciosas saudações, -Milton Cabral. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa ~xcelência que 

me ausentarei do País a·partir de 23-09-84, para, devida
mente autorizado pelo Senado, na forma do art. 16, § 29, 
da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, partici
par, na qualidade de obserYador parlamentar, da 
XXXIX Sessão da Assembléia Geral___das Nações Uni-
das. 

Atenciosas saudações. - Raimundo Parente. 

Em 20 de .setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 22 de setembro a 6 de 
outubro, para, devidame·nte autorizado pelo Senado, na 
forma do art. 36, § 29, da Cotistituição e ad."44 dO Regi
mento Interno, particip3r da Delegação Brasileira a 72' 
Conferência Interparlamentar, a realizar-se erri Ge~bra, 
no período de 24 u 29 de setembro corrente. 

Atenciosas saudações, - Aloysio Chaves. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar· a Vossa Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 21/9 a 2/10 de 1984, 
para, devidamente autorizado pelo Senado, na fofma dO 
art_._ 36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento In
terno, participar da Delegação Brasileira a 72•_Confe'fên
cia lnterparlamentar, a realizar-se em Genebra, no 
período de 24 a 29 .de setembro corrente. 

Atenciosas saudações. :....,. __ Humberto Lucena. 

Em 20 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
tenho a honra de comunicar a VOs-sa Excelência Que 

me ausentarei do Faí_s_a partir de 21/9/84, para, devida
mente autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 2Y~ 
da Constituição e.arL44 do Regimento Interno, partici
par da Delegação Brasileira a 72' Conferência lnterpar
lamentrar, a realizar~se em Genebra, no período de 24 a 
29 de setembro corrente. 

Atenciosas saudações. - EnéllS Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Pr'=idên
cia fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Devendo 
realizar-se, no cQite:-nte mês' de setembro, em Londres, a 
quadragésima seguilda Sessão do Conselho da Organi
zação Internacional do Café- O I C, a Presidência, aten
dendo a convite de sua Excelência o Ministro de Estado 
da Indústria e Comércio, ·índica, não havendo objeção 
do PlenáriO, o nobre Senador José Ignácio Ferreira para 
representar o Seriado naquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há orado_res 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Luce
na. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, V._Ex•concede 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucenª com_o Líder? 

.DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Não. Con
cedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena como 
orador anteriormente inscrito. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A Nação perdeu o sono no dia de ontem com a súbita, 
brusca e agressiva aparição do Senhor Presidente da Re
pública nos vídeos das televisões de todo o País. 

Como um filme de terror em qUe as crianÇas; desavisa
damente, naquela fase do entretenimento que antecede 
ao sono, se deixam tomar por violenta emoção consis
tente no susto súbito e inesperado, como um filme üe ter
ror, Sr. Presidente, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Repúblic.a, onte_f!!, aterrorizou à Nação brasileira. 

Declarou Sua Excelência que não está ·go~iand~- dos 
comicios da Oposição, que o comício realizadO -em Goiâ
nia, prindpalmente, tem o claro objetivo, não só de in
fluenciar o Colégio Eleitoral, mas ainda, de disseminar a 
desordem e de instilar, no seio da sociedade brasileira, 
forças e personagens ativistas de ideologias exóticas e es
tranhas ao comportamento e à vida do povo brasileiro. 

Sua Excelência -não está gostai1do dos comícioS pôr
que sabe que toda vez que aparecer num comício público 
ao lado do seu candidato, será inevitavelmente vaiado 
p(!!o' povo brasileiro. -Assim, Sua Excelên~ia adverte as 
Oposições, reclama contra os cOITiícios, ameaça e intran
qUiliza O povo brasileiro, cujo bem-estar, cuja segurança 
e traqüilidade constituem, em termos de missão constitu
cional, missão supre-ma, tarefa precípua do Senhor Presi
dente da República. E, por entre a aparição do magistra
do maior-do País, resta o temor, sobressai o terror, a inti~ 
mi dação que esconde o objetivo real do atual G_ovemo _ 
que, pelas palavi-as do Senhor Presidente da República, 
quer -que o Colégio Eleitoral aprecie os programas de 
Governo dos candidatos dos dois partidos, julgue esses 
programas e eleja o melhor dos candidatos, enfatizando 
Sua Excelência que vai garantir o funcionamento do Co
légio Eleitoral sem pressões, isto é, vai decretar estado ou 
medidas de emergência, para que ó Colégio Eleitoral de
cida livremente e escolha o candidato de sua preferência, 
desde que esse candidato seja o Deputado Paulo Satim 
Maluf. 

Ora, Sr. Presidente~ não esperávamos que o SenhOr 
General João Figueiredo tivesse atingido esse clímax. 
Sua Excelência dá insegurança ao seu próprio Góverno, 
porque, em verdade, é este um grave risco que corre o 
nosso Pa1s. O Senhor Presidente da República, desde a 
noite de ontem, não é mais o magistrado que deveria ser 
par~ garantir a livre manifest1l"Ção do Colé~io Eleitoral 
na escolha do futuro Presidente da República, porque o 
Senhor General Figueiredo assumiU a clara poStura, pe
rante a Nação atônita, de porta-VOz doS MTníStioS Mili
tares, que impuseram condições ao Chefe do Governo 

-no que pertine à sucessão presidencial e aos seus efeitos, 
condições que têm de ser obedecidas por Sua Excelência -
sob penas, Sr. Presidente, que são mantidas em sigilo e 
em reserva mas que é muito fácil às inteligências lúcidas, 
notadamente as que pontificam no Partido Democr-ático 
Social, ora_ em extinção, advinhá-las e preconcebê-laS 
porque seriam penas letais para a democracia brasileira, 
uma vez que estão pondo em jogo e em risco a própria 
segurança do mandato do Senhor Presidente da Repúbli
ca. 

Esperava-se, Sr. Presidente, que o Presidente da Re
pública exercesse de fato, como manda a Constituição, o 
pleno-comando das Forças Armadas do nosso País ou 
que-, -pelo menOs, fizesse prevalecer a -sua autoridade 
sobre os Ministros Militares nomeados pelo Presidente 
da ~epúbiica e a~ nn~m demissí-veis, .que fOr.áin nomea
dos_p~ra exácere~funções específicas de conteúdo polí
tico, disciplinad_as na Constituição fede~al, _e jamais 
para imporem ao Chefe da Nação este ultimatum, con
forme revel::J,m, hoje, os grandes jornais do Pais, em espe
cial e em particular o grande jornal paulista, O Estado de 
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S. Paulo, que, sob a manchete: "Militares querem pres
sionar até a Imprensa", publica os 13 pontos furidamen
tals dO ult:i.IDatum ao Presidente da República. Ultimatum 
que a Nação rejeita e não S.ceita;·e que devolve aos Mi
nistros insubordinados, que estão exercendo Pastas mili
tares para garantirem a Constituição, a lei e a ordem, e 
não para imporem regras de comportamento aQ Senhor 
Presidente da- República. 

Eis, Sr. Presidente, os itens desse ultimatum: 19) decla
ração explícita do Presidente da República de_ que estã 
em campanha política pdo seu Partido, em reunião de 
todo o Ministério, com cobertura ao vivo, de âmbito na
cional. 

Isto, Srs. Senadores, consiste do documento entregue 
pelos Ministros Militares ao Senhor Presidente da Re· 
pública, poucas horas antes da viagem que o Chefe da 
Nação teria que fazer ao Estado de São Paulo, para 

. submeter-se a delicado exame médico-clínico a respeito 
do seu delicadíssimo _estado de saúde, nem mesmo res· 
peiÍãrido a condição de enfermo que naquela altura, en
fermidade que ninguém deseja possa impedir o Senhor 
Presidente da República do pleno exercício do seu cargo, 
nem mesmo, Sr. Presidente, acatando a delicada situação 
do Chefe da Nação como que, na esperança, espcrnnça·
malsã, de que algo de mal, alguma gravidade insanável, 
alguma doença, arranque a vida do Senhor Presidente da 
República, para que esses Ministros- Militares possam 
imp13ntar a ditadura que querem em nosso País. 

Nem mesmo assim, Sr. Presidente, item mesmo reco
nhecendo na condição do General Figueiredo, um ho
mem que atualmente nem sequer pode movimentar com 
o equilíbrio necessário as próprias pernas, impõcrri ao 
Chefe da Nação este ultimatum cujo primeiro item, on
tem, foi rigorasarriente cumpiido c obedecido pelo Se
nhor Presidente da República, através de uma cadeia na
cional de rádio e televisão. 

Não, Sr. Presidente, a Nação não aceita esse tipo de 
pressão! A Nação não aceita essa imposição e s_e o Gene
ral Figueiredo quiser provas das minhas afirmativas, 
basta que Sua Excelência convoque a Nação para garan
tir o exet"cício do seu poder que está ameaçado pelos Mi
nistros Militares. Basta essa convocação, Sr. Presidente, 
para qUe a Nação atenda ao chamamento do Presidente 
da República, porque o que a Nação deseja, de fato, é 

- que o Presidente seja mantido no poder e que nenhum 
golpe, velado ou não, seja tramado, urdido, ou, enfim, 
desfeChado contra a integridade do mandato do Presi
dente da República, esfacelando assim a -verdadeira se
gurança nacional que essencialmente consiste na_se:gu
rança da Pátria e, conseqüentemente, na segurança de 
todos os cidadãos, 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apãr
te? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço com muito prazer 
V. Ex•, nobre Senador Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- --Nobre Senador Fábio 
Lucena, devq dizer a V. Ex•, respeitosamente, que diS
cordo das colocações até aqui formuladas por V, Ex• 
com a eloqUência, a facúndia, que lhe são peculiares. V. 
Ex• iniciou o seu discurso com um epíteto de péssimo 
gosto para com a fala PresidenciaL 

O SR. FÃB!O LUCENA - O _gosto não se discute, 
Ex• 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex~ intitulou o discur
so do Presidente da República de filme de terror. Pois se 
assim é. se lhe parece, Senador Fábio Lucena, eu diria 
que V. EX• quer tran~formai- esse filme num seriado, 
emprestando-lhe, neste momento, cores ainda mais in
tensas, levando-o ao rubro, emprestando-lhe uma incan
descência, ou 3té mesmo aduzindo-lhe fatos que simples
mente não existem. Tanto assim que V Ex• passou- de 
raspão pelo discurso do Presidente da República; ia pro-
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var certamente que se trata de um filme de terror, ia mos
trar as diversas cenas _de sangue, de ameaça, de vampiris
mo, de intimidação, e imediatamente furtou-se ao texto 
do discurso e derivou para uma matéria pafa.Iela trazida 
pelo jornal O Estado de S. Paulo. Nós estávamos ansio
sos para ver que ponto do discurso do Presidente da Re
pública trouxe tal consideração a V. Ex• e à Nação brasi
leira no dia de hoje, porque, sinceramente, senador Fá
bio Lucena, não consegui enContrar, -não c-onsegui vis
lumbrar, não consegui lobrigar, no ~iscurso do -Presiden
te da Repúblicã, esse texto tão drãstico, tão draconiano, 
tão perigoso, para sorte das instifuições e para a estabili
dade democrática, que- V,_ Ex~. com lentes de aumento 
extraordinárias, c-onseguiU encontrar. O que Vi- naqUele 
discurso, Senador Fábio Lucena; erii Primeiro lugar, fo( 
o exercício do contra.dltório, que V. Ex•, como um de
mocrata, apregoa a todo instante, que V. Ex•, como tri
buno e como jurista,-proclama com todas as forças da 
alma como um direito natural ao ser humano e nãO-ap·e-:. 
nas ao Presidente da República. O Presidente esteve em 
causa no comício de Goiânia; foi autor citado diversas 
vezes e quero crer que lhe competia o direito de defesa e 
que lhe competia o direito de um apelo ou de um chama
mento à racionalidade. Não foi oUtra coisa que fez o Pre
sidente da República, nobre Senador Fábio Lucena. ~ 
estranho que tantas vezes a Oposição invoque o paper de 
magistrado do Presidente da República nesse processo _ 
eleitoral e que lhe negue_o direito de expor à Nação bra
sileira o que compreende seja_o âmbito, também, do seu 
papel de magistrado; que lhe seja neg'ado o direito de pe
dir aos candidatos que discutam objetivamente as teses, 
os programas, as suas propostas, que são do interesse da 
Nação brasileira. Onde está, nobre Senador Fábio Luce~ 
na, o carãter de terror que V. Ex• conseguiu enxergar 
nessas palavras? Talvez V. Ex• queira aludir à maneira 
como se expressou o Presidente da República, talvez V. 
Ex• queira aludir à veemência, ao tom forte com que Sua 
Excelência s_e expreSsOU. Mas eu dir'iã: pOr aCasO as ex
pressões ou o tom que lhe vota a Oposição, poi' acaso é 
um tom de candura?_Por acaso é um tom róSeo? Por aca
so é a maneira como o nome do Presidente da República 
é usado para as incrinlinações mais violentas_, para os vi
tupérios mais pejõratlvõs? Por acaso, nobre Senador, o 
tom, a linguagem empregada em relação a_QPresi_dente ê 
o tom do catecismo, ê um tom de leitura dominical? Ora, 
Senador Fãbio Lucena, ·o que peçcra V. Ex~ apenas é que 
faça essa artãlise que V. Ex~ iniCiOU, prometeu, do Presi
dente da República-, mas atendo-se _à verdade dos fatos, 
atendo-se ao_ que se encontra no_s_ autos desse processo 
que V. Ex• leva agora para a tribuna do Senado, e nós 
aguardaremos, respeitosamente, pa"ra 'analiSãf a réplica 
de V. Ex~ ao discurso do Presidente da República. 

O SR. FÁBIO LUCENA-- Nobre Senador Mercon
des Gadelha, não-é neCessário ser cirieaSta pãrã. aPrender 
que na montagem de um filme é sempre preciso mudar as 
diretrizes da câmara, a fim de focalizar os personagens 
que não entraram no elenco inicial. Assim, V. Ex• aciba 
de ingressar no filme de terror ontem exibido pela cadeia 
nacional de televisão a· todo o País. Um filme à Edgard 
Alan Poe, tipo, por exemplo, "O Cão dos BaskerviHes", 
em que Sua Exelência o Pi-esidente da República era o 
personagem amendrontado e em que o cão _funcionava 
como o agente sinistro do me_do que foi concebido com o 
objetivo simplesmente de levar a família aterrorizada ate 
à morte. 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• me permite urna 
interrupção?_Sr. Senador, Edgard Alan Poejamais escri
veu "O Cão dos Baskevilles". O liv-ro ê de aut_oria de 
Arthur Conan Doyle. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço a ilustrada reti
ficação. 

O Sr. Marcondes Gadelba --V. Ex• estâ mal inspirado 
em matéria de terror, nobre Senador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão Ilf . 

o·-SR. FÁBIO LUCENA- De fato, eu não conviVo 
com os terroristas do Governo, como V. Ex• Eu agra
deço a retificaç_ão do nome do aUiOr e lhe peço desculpas 
pela violência com que acabei de me expressar. Eu diria 
que V. Ex~ convive corit Os terroristaS do Governo. Eu 
diria que os terroristas do Governo estão procurando o 
convívio de V. Ex~. e V. Ex~ muito honrosamente, os estâ 
recusandO. MeuS parabéns a V. Ex• -
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Çjualificando·U- como um prOnuncíat'ri.ento que trouxe 
tranqüilidade à Nação biasileira. V. Ex• se transforma, 
neste instante, de chicote na ni.ão, i:m algoz do Presiden
te. 

O SR. FÁBIÕ LUCENA- EStou com a ConstituiÇão 
na mão. Isto é um chicote contra os ditadores. Y. Ex• 
teffi razão, estou com um chicote nas mãos, · 

O..:~r •. Mi:)S.~~-~-.-.~uarte :~-v·. Ex~me-permite -~~ a·par!~? O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex~ acusa os Ministros mi-

__ 0 SR. FÁBIO LUCENA_ Sr. Presidente, Sua Exce- · - litares, sem que lhe_ ~ssista ·qualquer razão para tal. 

-lência o Presidente da República fala no e_sbanjamento 0 SR. FÁBIO LUCENA_ Na opinião de v. Ex', que 
de recursos públicos pelos governos estaduais, da OPo- merece-o m~u respeito, mas com a qual não concordo. 
siçâo. 

Orá, Sr: Presidente, isto não me parece uma alusão 
despropositada. Não! O Senhor Presidente da República 
foi claro no propóSito em que inveStiU ao faZer- aqu:ela 
alegatíya; -os r~tirsos despendidos pelos governos esta
duais para um comício público, em que apareceram 
porta-estandartes com as cores do Partido Comunista do 
Brasil. Porta-estandartes que eram Oficiais do Exército, 
confçrme_denúncia da revista Veja desta semana, e até 
hole iião -contestada pelos comandos a quem compete 
cOntestá-las, presos, Sr. Presidente, em flagrante delito 
porque queriam confundir um comício da maior ampli
tude democrática, e assim como "fizeram explodir o Rio

_ centro, e Q.Omo ficou provado no inquérito então instau
rado que a explosão do Riocentro foi promovida para 
desest<~:f?ilizar o Governo do Presidente da República. 

O Sr. José Fragelli - Muito bem! 

.O SR. FÁBIO LUCENA- Explosão promovida por 
agentes do DOI-COO do I Exército, com o fim_ de deses
tabilizar o regime. 

O Sr. José Fragelli - Nen eles negam isso. 

o-sR. FÁB_IO LUCENA- b com esse_meSmo cib}fiti
vo, -sr: P!esidirite: .. -

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador Fábio Lucena? 

( Trocatn-se apartes fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está com a pa
lavra o nobre Senador Fábio. L:ucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ..... que pessoas que nã_o·se 
podem confundir com as Forças Armadas, com pessoas 
que ali se encontram cofio lá se encontrava um capitão, 
Carlos Lamarca. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com pessoas, assim, Sr. 
PreSidente, que- não -podem ser cOnfundidas corri as 
Forças Arriladas. -Eram esses indivíduos que tentavam 
tumultuar o comício de Goiãnia, Ciipifal de GOiáS, a fim 
de dar aos três Ministros-militares, que nãO aceitam a 
derrota do Deputado Paulo Maulf, no Colégío EleitOral, 
o pretexto de impor sanções ao Presidente da República, 
que, pela primeira vez, desde- Que assumiu o poder, on
tem, na televisão, não afirmou que vai garan-tír a posse 
do eleito. O que o Presidente afirlriOli foi que Vai gatantir 
o funcionamento do Colégio EleitoraL 

Com o meu pedido de escusas, eu ouço·, com muito 
pra:-i:er, V. Ex• nobre Se-riador M"Oãc)ti--Duirte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Muito obrigado. Nobre Sena
dor Fãbio Lucena; ·das desarmonias passageiras é que se 
faz a harmonia duradoura. Das contradições· inome-ntâ
neàs é que"se faz a compreensão global. Dos choques de 

· ·Õpin·i<Ths é "que nasce a luz da razãO, da verdade e da cla
rividência. EStou ouVindo, com a maior atenção, o 
discurso-libelo de V. Ex~ contra o Presidente _da Repúbli
ca, discordando, surpreendentemente, das opiniões emi
tidas por eminentes e ilustres Líderes do seu Partido, 
muitos dos quais exaltaram a fala -presidencial, 

O Sr. Moacyr Duarte -_v. Ex• invoca um documento 
divulgado hoje pela Imprensa, atribuindo responsabili
dade de sua autoria aos três Ministros militares, sem po
der comprovar as suas assertivas. V. Ex•, neste instante 
e nesta sessão, planta apenas dentes de dragão e quem 

- -planta dentes _de dragão não faz boa colheita. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas pode cortar rabo de 
leitão. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. EX• Uiit apã.rle? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com lodo prazer, nobre 
Senador._ 

O Sr. José Fragelli- Meu caro companheiro de luta, 
Senadof Fábio Lucena, permita-me que inicie o aparte 
éis_cordando de V. EK' e concordando c_om o Senador 
Marcondes Gadelha, em que o Senhor Presidente da Re-

- púqlica não deve proceder como _um magistrado. Ele é 
um político e é chefe político de uma, facção: Acho, por
tanto, que proceder como um magistrado, que é surdo e 
mudo e só se -pr-onuncia para dar um veredictum final, 
essa não deve ser, realmente, a postura do Senhor Presi
dente da República. No entanto, o Senhor Presidente da 
República não de-ve ·se transformar em agente provoca
dor, corno ele está fazendo, a começar pelas_declaraçõc:s 
que ele fez ao nobre Senador Moacyr Duarte ... 

O SR. FABio LUCENA- E_ que não foram contes
tadas. 

O Sr. José Fragel~ - ... na nota que Sua Excelência 
emltiu,_em que cria, cOm antecedência, aquele ambiente 
de suspeita sobre a Instabilidade do futuro governo do _ 
Sr. Tancredo Neves, achando que ele serã de taLmodo 
influenciado pelas (orças de esquerda, que não poderá 
manter o funcionamento das inStituições. E. is~o que o 
Senhor Presidente dii República não pode fazer. O dis
curso de oh tem é outr_o dis,curso provocador. Nós quere
mos que o Senhor Presidente não fiq-ue apenas ilãS: suas 
manifestaÇões através de cadeias de televisão, usando, 
nesse particular .indevidamente, as suas prerrogativas de 
Presidente aa R.epúblÍca, çar·a fazer--a prOpaganda dO seu 
candidato e do seu Partido. Nós queremos que S. Ex• 
não seja magistrado e desça às praças públicas. Cuíabã é 
uma ciâãdi: propícia- a que o Candidato do GõVêrno, 
ffiesino acompanh8.do d~:l-Senhor Presidente, venha a fa-
zer um comício sem correr o risco dos apupos espontâ
neos e irrepfimíveis dO Povo -braSileiro ·que, eticamente,_
repele o candidato do Governo. Ainda mais, lá em Porto 
Velho, aquele povo tão distanciado dos grandes centros, 
di:! -~o-fluência-- dã. grande íffipfensa e de tudo mais, fe~z

urria maní(estação de desagrado, que não foi endereçada 
ao Presidente da República. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Tem fazã-o V. Ex' 
O Sr. José Fragelli- Foi ao candidato, e é isso que fe

riu o Sr. João Baptista Figueiredo, que não quer -reco
nhecer ao povo o direito de se manifestar, seja aplaudiil
do, seja vaiariCio. Nós cJ.Uerem-os qUe o Senhor Presidente 
saia pelo Brasil afora levando a tiracolo o Sr. Paulo Ma
luf. O pior é que ele sofrerá as conseqüências dessa sua 
atitude. Mas o que Sua Excelência não tem é o direito de 
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usar, como Pre-.:;idente da República, a cadeia de televi
são para fa-zir um pfOrii:mcíamerito COmo -aquele de on
tem, que foLum pronunciamento, eu não digo de terror e 
nem V. Ex' deu esse cunho em seu pronunciamento. O 
nobre Senador Gadelha, ele sim, é todo uma chama in
flamada ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla} -- Nob_r~ Sena
dor Fábio Lucen~, o tempo de V, _Ex.• está esgotado. 

O Sr. José Fragelli - ... de entusiasmo e, algumas ve
zes, de revolta. Por isso ele achou que V, Ext estâ criando 
uma atmosfera de terror em torno da_ man_ifestaÇão do 
Senhor Presidente da República. Então, Sr. Senador, va
mos pedir ao Senhor Presidente da República que parti
cipe efetivamente da campanha eleitoral, ao lado do seu 
candidato, mas que não continue faiendo ameaças às 
Oposições. E, muito menos; não insista ·em:-fã..ier-p-revi-· 
sõeS cãtastrófic_as· S~obre o futuro governo de Tancredo 
Neves. Isto, ele não tem o direito de fazer, mesmo por
que então ele será um simples cidadão recolhido ao seu 
lar. Eu não o quero como magistrado, eu o quero nas 
praças públicas, para que ele, ao lado do seu candidato, 
receba o veredlctum popular, que é o veredictum do ver
dadeiro soberano da Nação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Tem razão V. Ex~ Sr. 
Presidente, peço permissão para concluir o meu dis
curso. 
No dia 1_9-de fevereiro, o Presidente João Figueiredo 

visitou o meu Estado, governado por Gilberto Mestri
nho, do PMDB, O Presidente da República percorreu 14 
quUômetros _de ruas, na cidade d_e Manaus, delirante
mente aplaudido_ pelo povo amazonense. Ouse o Senhor 
Presidente da_&epúbHca aparecer em Manaus agora, 
com o candidato do PDS! Ouse Sua Ex.celência, Sr. Pr~
sidentel 

O Sr. José Fragelli- ~ isto que nós queremos!, 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não ê o -Presidente daRe
pública Que _o povo está vaiando, mas se ele insistir como 
está insistin-do-, só não reCeberá vaias se usar, por conta 
dos cofres públicoS, como usou onte-m à noite pagando 
milhões de cruzeiros por um segundo de televisão~ Conta 
paga pela Empresa Brasileira de Notícias, que víve à cus
ta dos tributos do povo. Isto é que ê usar a máquina do 
Estado! Não para fazer propaganda ou comício, rrfas 
para pressionar, para atemorizar e para- aferiõriiar·-c:r 

País. 
Sr. Presidente, os comícios da Oposição e os comícios 

do Partido Dernocrãtiço S9cial serã_o feitos_i_odo!i_ cpm 
base na ConstitUição. A ConstitUiÇão é "clara. 

"To dos podem reunir~se, sem armas, não inter
vindo a autoridade senão para manter a ordem. A 
lei poderá determinar os cas_os em que serâ neces
sária a ·comunicação prévia à autoridade, bem como 
a designação pai esta do local da reunião." 

A lei que regula o direito de reunião com relação aos 
comíCios-manda apenas que, com 24 horas de antecedên
cia, os re.~ponsáveis pela realizaÇão do corriício C:Omurii
quem a sua realização e o local desta à autoridade poli
cial do Município em cuja praça-O comício será pioffiOví--
do. 

Faça, por consegUinte, o Senhor Presidente da Re
pública os seus comícios com o seu candidato e receba 
como diz o nobre Senador José Fragelli, o veredictum 
popular, o veredictum da vaia, que, certa vez, foi dada a 
um ilustre professor da Escola Superior de GUerra, que a 
seguir, no fim da aula, era delirantemente aplaudi4o por 
seus alunos. E ao ser observado que fora vaiado pelos 
alunos no início da aula, e que, por conseguinte, deveria 
agradecer os aplausos ao_ término da sua preleção, res
pondeu o então profesSor da ESG, General Humberto 
de Alencar Caste!lo Branco, que não agradeda_os aplau
sos porque era direito da, escola, era direito dos alunos 
vaiar ou aplaudir qualquer de seus professores.__ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) _ 

Então, que o Presidente da República agradeça às 
vaias ou os aplausos que ele possa receber do povo, 
acompanhado do candidato do_s_eu Partido, mas que não 
queira, como fez ontem à noite, intimld-ar a Oposição 
para cessar a r_ealização dessas concentrações públicas, 
que são feitas com base na COnstituiÇão e dentro da Lei, 
Sr. Presidente. 

Se há descumprimento da Lei, se existe nesses comí
cios ofensa à autoridade constituída, aí estão em vigor o 
Código Penal, além da Segurança Nacional, a lei quere
gula o direito das reuniões. O GOverno dispõe do instru
menfõ do Ministério Público Federal, a quem compete 
toriiar·a iniciativa, no caSo da- ocorrência ae.delitos disci_
plínados peta Lei, e não pelo bom ou mau humor do Se~ 
nhor Presidente da República. 

Não podendo continuar, Sr. Presidente, em razão da 
obediência que devo ao Regimento Interno, do respeito 
a V. Ex• e ao_ Senado, reafirmo que a Nação não se dei
xará intimidar pela pressão dos Ministros Militares, e 
reafirmo que o Senhor Presidente da República não devr;:: 
deixar-se subjugar _a essas imposições discrionárias dos 
Ministros Militares, que são atentatórias à íntegridade 
da Pátria, e um desrespeito às Forças Armadas do Brasil, 
que pertencem à Nação e não aos Ministros da Marinha, 
do Exército ou da Aeronáutica. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bernl.Palrnas.) 

DOCUMENTO A. QUE SE REFERE O SR. FÁ
BIO LUCENA EM SEU DISCURSO: 

MILITARES QUEREM PRESSIONAR 
ATI:. IMPRENSA 

Criar, sem comunicação oficial, uin grupo encarrega
dQ de pressionar a imprensa, orientado pelo chefe da 
Casa Militar, com o apoio do Dentei, Receita Federal, 
SNI e porta-voz.~ uma das sugestões apresentadas pelos 
quatro ministros militares ao Presidente_ Figueiredo 
como forma de fortalecer a candidatura do Deputado 
Paulo Maluf à Presidência. Não satisfeitos, ele recomen
dam ainda ao item "objetivos parciais" que o governo 
deve "vencer o bloqueio da imprensa contra o candidato 
e órgãos do governo", além de "u~a estratégia de com_u
nicação social mais agressiva e, principalmente, mais so
fisticada". 

A íntegra do documento dos quatro ministros miHta
res .é a seguinte: 

~·t- Declaração explíCita do presidente daRe
pública de que _está em campanha política pelo seu 
partido, em reunião de todo o Ministério, com co- -
bertura ao vivo, de âmbito nacionaL 

2 -Criar, sem comunicação ofiCial, um "grupo 
coordenador de ações de campanha'', a nível de go
verno, engajando na _missão o presidente, o Gabine
te Civil, o ministro da Justiça, o presidente do parti
do e os líderes na Câmara e no Senado. 

3 ~-ReuniõeS sistemáticas dos qu:ã.tro ministrOs 
iTiilitares, para acompanhamento do processo políti
co e, também, para fins de comunicação social. 

4- Os ministros militares deverão subm-eter ao 
presidente da República suas avaliações periódicas 
erh todos_ os-_campos. 

5 -Dar a cada ministro da Casa uma missão es
- pecífica, para que não haja superposiÇ_ões. 

6- Restabelecer a credibilidade pública do 
porta-voz, pela valorização do peso de suas infor
mações. 

7- Cobrar dos miriistrõS civis relat6rios peiió~ 
dicas de suas ações concretas em apoio do candida
to do governo. 

8_-:::-_Exig;ir dõ Ministro Mário Andreazza uma 
definiçãO púbfica e sem subtérfúgios de apoio real 
aci candidato do governo. --

9-- Orientar o_ Ministro Delfim quanto à conve
niência de qUe as liberações de recursos-aos Estados 
sejam previamente autorizadas pelo presidente, rlen-
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tro de um plano de ação política junto aos governa
dores. 

10- Criar";Sem comunicação oficial,_um grupo 
encarregado de pressionar a imprensa; orientado 

-pelo chefe da Casa Militar, com o apoio do Dentei, 
Receita Federal, SNI e porta-voz. 

tI- Uma e.stratégia de comunicação sociãCm-ã:ts 
agressiva e, principalmente, mais sofisticada que a 
existente. 

t2~_Fazer sentir, através do diálogo, aos presi
dentes das empresas de comunicação (TV, rádios, 
jormiis, revistas, etc.) o desagrado do governo e as 
possibilidades das composições de mútuo interesse. 

13 - Conscientizar todos os envolvidos que o 
tempo disponível é mínimo. 

Objetivo Final - contribufr efetivarrienti! para a 
vitória do candidato do governo no colégio eleitoral 
emjaneiro de 1985. 

Objetivos Parciais 
1 - Dar ao presidente da República a centrali

zação do processo-. 
2- Transportar a união das Forças Armadas do 

campo das palavras para o das ações concretas. 
3- Harmonizar ações e opiniões dos ministros 

da Casa. 
4- Engajar os ministros ciVis e sUas eStrUturas, 

em to.dos os níveis. no esforço de consecução do ob
jetivo fmal. 

-S.....-.. Vencer o bloqueio da imprensa contra o 
·candidato e órg-ã-os do governo." 

- O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tem a pala
vra, como Líder, O nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA J)!S, 
CURSO QUE, ENTREGUE .À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRE_SID~NTE (f\1.oacyr Dalla) -:--- Concedo a 
palavra ã.o nobre Senador Humberto Lucena, na quali
dac!e de Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESID~I'ffE (Moacyr Dalla) - Concedo ~ã 
palaVra áo nobre_Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O_SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente Srs. Se
nadores: 

V.- Ex~ conhece_ o meu pensamento relativamente ao 
problema de urgência, urgentíssima; das mãtérías.-

- Fui, Si. Presidente, o relator do pedido de empréstimo 
áe Minas_ Gerais, rio-valor de 250 milhões de dólares; 
como Presidente da Comissão de Finanças, Sr. Presiden
te, tenho procurado pautar a minha diretriz na eqUidade, 
nãõ distinguindo problemas de governadores do meu 
Partido, de governadores do Partido do Governo. Tive o 
cuidado de examinar profundamente, analiticamente, o 
em-préstimo pedido pelo Governo de Minas Gerais, soli
citando inclusive várias vezes ao Governador Hélio Gar
ciâ', infOrmações· para que complementasse esse pedido 
de empréstimo na sua divida intralimite e ex.tralimite, em 
face, sob~etudo, do problema da chamada rolagem da 
dívida mineira. Eis que, Sr. Presidente, poderia eu ter 

_ _!.!S!H.Ío, inclusíve, o Regimento da própria PresidênCia da 
Comissão, para obter as devidas assinaturas e ter coloca
do já hã alguns días o pedido de empréstimo do meu Es
tado. Mas, não o fiz, esperei que a comissão técnica, a 
principal comissão, no aspecto de empréstimos externos, 
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que é a Comissão de FinanÇas--desse o seu parecer e o
aprovasse, como o aprovou hoje, por unanimidade 
Tomo conhecimento, Sr. Presidente, de que outros em
préstimos, que chegaram depois do de Minas Gerais, se.:
rão colocados hoje numa sessão eXtraordinária. Quero 
levantar aqui, se. isto for veidade, o meu protesto e, ao 
mesmo tempo, solicitar--de V, Ex• que não permita que 
isto aconteça, Não sou contra que se queira colocar eril 
sessão extráordinária, sob urgência, urgentíssima, em
préstimos de outros Estados. Longe de mim'! Mas não 
permitirei que o meu Estado, Minas Gerais, não tenha, 
também, nesta noite, apreciado o seu pedido de emprés-
timo, no valor de 250 mífhões de dólares. ---

O Sr. Alrredo Campos- Permite-me V. Ex• um apar
te, nobre Senador _Itamar Franco? 

O SR. JTAMAR FRANCO - Com muito_ prazer, 
nobre Senador Alfredo Campos. 

O Sr. Alrredo Campos- Nobre Senador Itamar Fran
co, este aparte é para dizer a V. Ex•,-Conforme havíamos 
falado há pouco, que acabo de conversar com o nosso 
Líder, explicando-lhe da pressa que V. Ex• e eu temos na 
aprovação desse pr.:.cesso de Minas Gerais. S. EX' acaba 
de concordar e infoima que já assinou o pedido de ur
gência par'a o enifirésfínlo" de Minas Gerais; (rue entiará 
em pauta ainda hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, só esp-e
ro, portanto, que V. Ex• possa atender às reivindicações 
dos líderes e que o empréstimo de Mmas Gera1s SeJa co
locado na pauta da sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Mesa es· 
clarece a V. Ex~ que vai cuinprír rigorOsamente o que 
tem decidido até hoje: só mediante a,c_ordo de Lide
ranças; caso contrário, não -haverá sessão extraordinária~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
para uma breve_ comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co-
municação) -

Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 
Disse Bailey; "Não i~porta quanto tempo vivemoS, e 

sim como vivemos".-Dentro deste conceito se encontra 
Antonio Assmar, coestaduano que desde os primeiros 
anos de sua mocidade, após conluir o seu curso de Hu
manidades, entregou-se ao labo_r_ diuturno. Escudou-se 
no exemplo paterno do saudoso empresário Domingos 
Assmar, que engrãhdeceu a vida com seu trabalho digni
ficante, desde quando chegou jovem do Líbano. E Seu fi
lho Antonio, foi o seu símile na luta ao lado de seus ir
mãos Emílio e Eduardo, também de saudosas memórias, 
e Tufic que hoje é uril dos sobreviventes aO lado de sua 
irmã Maria. 

Antonio soube viver a vida:, vivendo. "-cada dia como 
se fosse o último". Empresário esclarecido, impulsionou 
com sua capacidade, Q. ~'império" iniciado pelo seu pai, 
desde o Acre até o Pará. 

Nasceu na Capital acreana eni.- 1922, porém !evado 
pela necessidade profissional fixou-se em Belém, onde 
faleceu dia 15 deste mês. 

Para todos nós que conhecíamos Antonio, o seu d6sã-
parecimento, além da surpresa, contribuiu para conster
nar seus amigos e conhecidos. Era extr_9vertido, virtude 
que fortalecia ainda mais o seu espíritO afegre e bofla~ 
chão; solteiro, e _certamente esse seu estado civil fazia 
com que estreitass_e, 'ainda m~is; os !aços de amizade, 
indo à raia da afetivídade, tornando cada pessoa um 
membro de sua família ainpliada. 

Tanto em Rio Branco, onde viveu, como em Belém, 
onde passou a viver, fez parte das Associações COmer
ciais, do Rotary Clube e participaVa ativamente de tod_os 
os eventos de caráter sociaL 

A sua ausência deixõu-·um VfrCUOimpreeilChível, pela
maneira com que soube se conduzir. 

DIÁRIO DO~CONGRÉSSO NACIONAL (SeÇãóii) 

Perdeu o ACre um de seus ilustres filhos e a Amazônia 
um empresário de escoL 

Muito _obrigado, a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, para uma breM 
ve comunicaÇão: 

O SR. LENOIR V ARGAS (PDS --SC. Para uma co
municação. Sem revisão do orad_or.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Na tarde de ontem tive oportunidade de pedir que se 
registrasse, nos Anais da Casa, uma nota fornecida pelo 
Serviço de Comunicação do Exército a respeito de ma
téria que foi aquCdiscutida e apreciada. 

Vejo, Sr. Presidente, que no dhi _de hoje-os jornãis 
-publicam uma outra nota do Comando Militar do Pla
nai lo, e eu desejo1 Sr. Presidente,_ porque estamos numa 
fase da Históiiâ do Brasil em que as respõnsabilida.des 
devem ficar bastante bem definidas, que se registre. tam
bém, esta nota do Comando Militar do Planalto, nos 
Anais da Casa. Ela versa sobre uma coluna assinada no 
Jornal do Brasil. 

Eis a íntegra da nota: 

. "A CO!i.ma--do Castello, que se edita em vários 
jornais, assinada hoje, dii 19 de setembro, por Ri
cardo Noblat (interino), divul_ga o seguinte: .. _"De 
resto, embora empenhado em contribuir para a ma
nutenção da normalídade do processo político, o Sr. 
Tancredo Neves entende que é próprio de uma dis
puta eleitoral o registro de excessos. De um lado e 
do outro. A emoção é privilégio do ser humano-·e-o-s
iritefesses pesSoais baliiani os procedímeõ.tcis. As
sim como as bandeiras vermelhas deverão ser recO

-lhidas para não servir de pretexto aos descontentes, 
aguarda-se que não se repita em Belém o ocorrido 
em Goiânia, quando dois soldados de uma unidade 
do Exército foram flagrados Pichando paredes com 
slogans ofensívos ao candidato da oposição". 

O Comando MHitar do Planalto esclarece: 
l) É falsa a noticia sobre a prisão de dois solda

doS de uma unidade do Exército, que teriam sido 
flagrados pichando paredes com slogans ofensivos 
ao candidato da Oposição. 

As unidades do Exército, em Goiânia, foram 
mantidas em regime de prontidão, no dia 14 de se
tembro. Os. militares do CMP, de outras unidades, 
foram proibidos, na referida data, de se deslocarem 

_ ijq_uela cidade. 
2) No trecho acima transcrito, menciona-se o 

que teria sido a atuação de soldados do Exército 
para expô-la no mesmo nível do desfraldar de ban

- deíras verriie"lhas durante o comício: 
Impõe-se recordar: a) as Forças Armadas, essen

ciais à exeCução da política de segurança naciona-l, 
destinãin-se à defesa da Pátria e à iaran-tia dos põ: 
deres constituídos, da !ei e da ordem: b) o Partido 
Comunista, representado, ostensivamente, pelas 
bandeiras vermelhas, no comício de 14 de setembrO, 
em Õoiãnia, é-uma entidade proscrita da vida pÓ.líti
Ca brasileira, configurando-se crime previsto na Lei 
de 5:-egurança Nactónal a tentat1va de promover-lhe 
o funcionamento; c) são inaceitáveis, por imPãtríóM 
ticas e até levianas, comparações-entre o Exército 
Brasileiro e o Partido Comunista, comO se pUdeSSe_a_ 
at~ação de um e de outro ser enfocada sob um pri~
ma comum. 

Esta é-a i:!Ofa~ Si. Presidente, que li para que ficasse re
gistrada nos Anais do Senado, nestes dias em que tantos 
fatos na vida-brasileira estão a exif!;ir a -acuidade indis
pensável da parte dos políticos brasileiros, a fim de que 
se conduza ao melhor termo possível o processo final de 
_redemocratização, com as eleições a serem realizadas no 
dia 15 de janeiro. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla} --A Presidên
cia convoca-sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minUtos, destinada à apreciação das se
&_!Jintes matériJIS: - - -

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 19, 
de 1982; e 
- --PJ;:Ojeto de Decr-etO LegislatiVo n9 25, dC-1983. 

_Projetas de Lej da Câmara n~'s 97, de 1983 e 141, de 
1984. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, reqUerimento_que vai ser lido pelo Sr. 1~>-Secre_târio. 

É lido o seguinte 

__ REQUERIMENTO N• 224, DE 1984 

Tendo sido convidado para participar da Delegação 
BrasiLeira à 72•; ConferênCia Interparlamentar a: se rei!i
zar em Genebra, rio período de 24 a 29 do corrente mês, 
solicito autorização para aceitar a refeida missão, nos 
termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44 do Regi
mento Interno. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1984.- Amaral 
Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo 
com o art. 44, § 49, do Regimento Interno, o requerimen
to lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores, 
devendo ser submetido à deliberação do Plenário após a 
Ordem do Dia, em virtude do que prevê o art. 338, 39, do 
Regimento Interno. 

() SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Me· 
sa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-SecretáriO. 

É lida a s~guinte 

Brasília, 20 de setembro de__l9S4 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de çomunicar a Vossa Excelência que 

me ausentar do País a'partir do dia 20_corrente, para, re
presentando o Senado, participar dã. 42• Seiiào do con.:
selho da Organização Internacional do Café - OIC, a 
realizar-se em Londres. _ 

Atenciosas saudações. -José Ignácio Ferre-ira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Comuni· 
caçào lida .vai á" publicação. 

Sobre a Mesa, r_equerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19~Secretário. 

Ê lido e deferido o seguinte. 

lfEQUERIMENTO N• 225, DE 1984 

Senhor Presidente, -~a_- forma do que facllita o Regi
mento-Interno e tendo em vista encontrar-se em trami
tação o Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1984, reci,uei
ro sejam _solicitadas ao Poder Executivo .as seguintes ín
formações: 

I) Com base no que faculta o artigo 89, item V, da 
Lei 7.157, de 5-12-83; qu~~s_ os_ cr.éditos suplementares 
abertos, suas respectivas origens e percentual que repre
sentam do orçamento originariamente aprovado? 

- 2) Quais as medidas até agora adotadas com base no 
afffgo 8~>, Item II, da Lei n~> 7.157/83 Par?, "ajustar Os disM 
pêndios ao efetivo comportamento da receita"? 

3) Quais as operações de crédito aié agora realizadas 
para antecipação da re_Ceha com base no d-Isposto no ar
tigo 89, item III, da Lei n9 7.157/83? 

4) Quais os créditos suplementares concedidos pe!a 
União que foram incorporados ao orçamento do Distri
to Federal ao longo do presente exercício e respectiva 
destinação programática? 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1984. -Itamar 
Franco. 
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COMPARECEM MATS OS-SRS.- SENADORES: 
A!tevir Leal - Eunice Michilei - GaivãO Modesto 

- Alexandre CoS1a_---.,.loào Castelo -José Sarney
Carlos Alberto - Aderbal Jurema - Alfredo Campos 
- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso -
Henrique Santillo - Benedito Canelas-_ Roberto Cam
pos- ÁlvarO Dias - Enéas- Faria. - --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Está Dnda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item l: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 10, de 1981 (n<.> !.529/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's354 e 355 
de 1981, das.Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qtieira permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado.-

0 Sr. GãstãO 1\tiüncr -- sr. PieSTdeilte, solicito verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -:c Seráfeita a 
verificação solidtadU pelO- nobre Senador Gastão 
Müller. 

A Presidência vai suspender a sessão por lO minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena
dores a plenário. 

Está suspensa a sessão. " 

(Suspensa às 17 horas e 8 minutos, a .sessão é rea
berta às 17 horas e 17 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a Talta de quorum, a Presidência deixa de 
proceder à verificação solicitada. 

A votação do projeto fica adiada. 
Em razão disSo, as demais m-átêrias da pauta,- todas 

em fa<;e de_ votação, constituídas doS Projetas de Lei da 
Câmara n's 44/81. 53/77. 65(79 e 148/82: "?rojetode Re
solução n9 26/84: Requerimentos n9s 181/84 e 188/84; e 
Projeto de Lei da Câmara n9 79/79, deíxam cfe ser sub
metidas ao Plenário, ficaniio sua apreCiação adiada para 
a sessão ordinária de amanhã. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
Ordem do Dia: Dever-se-ia passar, nesta oportunidade, 
a apreciação do Requerimento n~' 224/84, lido n_o Expe
diente. 

Não havendo número, o requerimento será apreciado 
em outra oportunidade. 

Volta~se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Itamar Fran

co. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente; 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~_Senadores, 

O Brasil jamais desenvolverá seu pleno potencial 
como nação e como civilização se não conseguirmos~ fun-
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damentar os poderes do ,Estado em instituições estáveis e 
garantidoras da ordem pública e dos direitos da cidada
nia, que nossa consciência republicana considera inviolá
veis. Quais são os direitos que nossa cívil_ização consa
gra? Direitos individuais, direitos políticoS~ econômiCoS 
e .sociais. 

O primeiro dos direitos, que é subjacente a todos os 
outros é o direito à vida. Inerente ao direito à vida existe 
o direito à liberdade. Q que o indivíduo va!e se ele v!ve 
mas é esmagado-Pel:i oPressâo" e pela-pr-epotêOda'(A Re
ligião declarou todos os homens iguai~ peral} te_ Deus. 
Nosso direito declara todos os homens iguais perante a 
lei. O ideal de igualdade se concretiza na realização da li
berdade. São conceitos ab:;tratos mas que renetem re
lações concretas entre os homens. Quando se diz que um 
cidadão tem direito à vida isto implica em vida com dig
nidade. E dignidade implica em liberdade que, por sua 
vez, pressupõe direitos oponíveis a outros indivíduos e 
ao Eshldo. 

DignJdade sígnifica q_ue todO_ indivíduO _é_ o santuário 
de ·rtlculdades ou direitos sagrados cujo desrespeito é 
uma violência por parte de outros indivíduos ou por par
te do Estado. A razão ética de ser do Estado é a pro
moção da dignidade humana, bem como sua defesa. 

Mas liberdade e dignidade só se consubstanciam na 
realização de outros direitos, em um todo entrelaçado. 
Os direitos políticos preconizam a organização do Esta
do com o consentimento dos indivíduos atribuídos de 
plenos direitos de cidadania. 

Os direitos econômicos implicam em direito ao traba
lho e no gow dos frutos do trabalho realizado em socie
dade. E exemplo dos direitos sociais é a garantia de aces
so dos indivíduos à saúde e à educação. Nos direitos so
ciais s(!_realizam a liberdade, a igualdade e a Justiça so
cial. 

Os direitos individuais só são plenamente realizáveis 
se amparados pelos direitOs políticos, eccinômicos e so
~iais. A revolução burgl!esa, ao proclamar os direitos in
dividuais no século XVIII, ressaltou as condições para a 
consumação de tais direitos: liberdade, igyalqade e fra
ternidade. Ai foram láilÇados os fundamentos éticos de 
todos os outros direitos, sejam eles políticos, econômicos 
ou sociais. Ê um falso dilema querer opor os direitos eco
nómicos e sociais aos direitos individuais, dentre os 
quais o direito à liberdade e à livre empresa. Ora a extre
ma direita sustenta como inerente à livre iniciativa tira
nias políticas contra os trabalhadores, como é o caso do 
_fascismo. Ora a extrema esquerda incorre em erro seme
lhante ao pontificar que çs direitos individuais podem 
ser_ sacrificados em nome da coletividade. A desconside
ração dos direitos i_od_ividuais pelos movimentos marxis
tas conduziu à construção de tiranias em nações que se 
proclamam socialistas. Os regimes poltticos que dão ên
fase aos direitos econômicos e sociais em uma postura 
radical coletivista redundaram em sociedades totali
tárias. 

Sr. Presidente, 
__ Srs., Senadores, 

O que desejamos para o Brasil? Certamente queremos 
para a npssa terra uma sociedade livre e justa, di_g_na dos 
tradições cristãs e l_i9ertârias semPre invocadas -Por nos
sos movimentos políticos e pelos governos, mesmo aque
les que exerceram o poder de forma usurpadora dos di
reitoS_ por CleS eqp.ltecidos. 

Com efeito, nunca houve no Brasil um regime demo
crático, no sentido de que toe!_ os os brasileiros estivessem 
amparados pela plenitude dos direitos civis. No período 
colonial éramos sujeitos da coroa portuguesa. Após a in~ 
dependência política, em 1822, convivemos por mais 6ó 
anos com a escravidão. A partir de 1889, nossos períodos 
replubicanos sempre forarn maculados pelo exercício do 
poder apartado das necessidades e do consentimento da 
grªnde parcela_ da população brasileira. 

Tal quadro, !=JUC é motivo para nossa vergonha, pode 
_ser modificado? Acredito que sim. 1: necessârio, contu· 
-do, que as elites bra:;ileiras de todos os setores examinem 
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se e1as_têm algum papel a desempenhar de natureza so
cial,_ quais as suas responsabilidades e funções e o que 
deve ser feito para o adequado desempenho de tais 
funções. É_ urgente no Brasil um amplo debate sobre qual 
a "função da elite e do Estado. 

NuTJca é demais lembrar que o Brasil é riquíssimo em 
recursos humanos e naturais. Se temos uma população 
de 125 milhões de habitantes e 86 milhões estão renega
dos ao abandono, sofrendo de subnutrição e endcmias, ê 
claro que o Estado e os recursos nacionais são mal admi
nistrados e que as classes dirigentes não se comportam à 
altura dt: suas responsabilidades. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaríarilàs de 
trazer à rcOexão de V, Ex~s um dos aspectos da crise bra
sileira referente à natureza do Estado. e que é vital para a 
consolidação da democracia. f: ú problema du chamada 
"quest~o militar". 

As forças Armadas são um patrimônio de todos os 
brasileiros e a história de nossas instituições mi fitares se 
confunde__com a história pátria desde os tempos colo
niais. E llS Forças Armadas são parte integrante do ap_a
relho de Estado. 

Na história brasileira, conhece~se como "Questão Mi
litUr" unlà sUcessão de incidentes em nossa fase imperial 
que Cl,llrl).inou com a Proclamação da República. 

Desde 1855, já lavrava nos meios militares desconten
tamento contra os chamados "legistas", que eram os De.. 
putados e Senadores do Parlamento Imperial. 

As queixa.o; dos militares foram parcialmente satisfei
tas pelo Ministério Rio Branco. Reformas foram feitas 
quanto ao recrutllmento e ao ensino profissional, 
tentando-se também melhorar o nível de \~da das classes 
armadas. Os militares estavam dispostos a uma carreira 
de sacrifícios, mas não era razoãvel se exigir deles abne
gações suicidas. Uma reclamação corrente era quanto 
aos vencimentos. O nível de remuneração de 1872 era o 
ffieimo de 1852, Quando sofrera um reaj\lSte de 20% 
sobre os soldos de 1841. 

De qualquer forma, incidentes continuaram a ocorrer 
enLre militares e us auto_ridades monárquicas. De meados 
de 1881 a meados de 1889, somente civis ocuparam a 
pasta d~1 Guerra. 

Em I 883, ocorreram punições disciplinares, como a 
prisão do Coronel Alexandre Augusto Frias Vilar, que 
externou sua inconformidade por ser preterido na pro
moção aõ Generalato por Ftoriano Peixoto, então com 
43 anos de idade. 

Em 1884, houve o cas.o do Tenente-Coronel Antônio 
de Sena Madureira, censurado e demitido por manifes
tações abolicionistas. 

Em 1886, o Coronel Ernesto Augusto da Cunha Ma
tos foi advertido e preso por se defender pela imprensa 
contra acusações a respeito de seu desempenho frente à 
comissão a ele confiada no PiUuí. 

Tais punições foram decretadas por civis que chefia
vam a Pasta da Guerra. 

O mal~estar existente foi refletido no manifesto "Ao 
Parlamento e à Nação", assinado pelo Visconde de Pelo~ 
tas e pelo Mal. Manuel Deodoro- da Fonseca, lido pelo 
primeiro na tribuna do Senado, em 18 de maio de 1887, 
quando foi solicitado o trancamento das punições. 

A Marinha até então se mantinha neutra cm tais con
flitos. Mas, em 28 de fevereiro de 1888, o Capitão
tenente reformado Antônio José Leite Lo&o foi preso e 
brutalmente espancado pela polícia da corte, o que le
vantou os brios da corporação. 

O Clube Militar hipotecou solidariedade à Maririha, 
contra o governo Cotejipe, ao qual já vinha hostilizando. 

Ocorreram diversos outros incidentes que culminaram 
com o incidente Mallet, demitido.a bem do serviço públi
co e submetido ll conselho de investigação por indis_cipli
na e desrespeito ao superior hierárquico, 

Tal fato provocou indignação entre os oficiais d-a corte 
e das províncias. 

Propagou-se, etltão, boato entre os militares de que a 
Guarda Negra, composta por escravos Hbertos e que se 
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incumbia ultimamente de tumultuar os com[cios republi
canos, atacaria -os quartéis. 

Seria, então di~solvida metade do exércitO, sob pretes
to de economia, e a Guarda Nacional tomaria o seu -lu
gar com o fim de garantir o advento do Terceiro Reina
do. 

Os militares, envolvidos pela campanha abolicionista 
e pela pregação republicana retiraram seu apoio à mo
narquia. 

Eni 15 de novembr_o de 1889, o Mal. Deodoro da Fon
seca em nome do Exército~ -da Armada e do povo, punha 
fim ao impéi"io brasileiro; Contudo, segundo Machado 
de Assis, o povo não estava tão engajado na causa re
publicana. 

O escritor, em crôníca da época, afirmou "que o povo 
assistia bestificado à _queda da monarquia"; 

Havia, isto sim,-inS3IiSfaÇão generalizada em meio à 
classe dirigente, que englobava desde republicanos his
tóiicos, militares e até políticos monarqUiStas. 

Podemos afirmar que a uQuestão Militar" acabou 
com o advento da República? Seria arriscado. Toda nos
sa história republicana é permeada de movimentos mili
tares. Como as Forças Armadas não são um corpo es
tanque dentro da sociedade, todos os movimentos so
ciais repercutem no segmento militar. E os militares par
ticipam na vida nacional, respondendo aos estímulos que 
vêm da sociedade. Assim, ocorreu a revolta do Forte de 
Copacabana erri 1922, o prirrieii'o ·grande episódio do 
movimento tenentista. --

Em 1924, eclodem revoluções em São Paulo, que se es
tendem ao Rio Grandç _do_SW., Amazonas e outros lo
cais. A ColUna Prestes, corolário de tais movimentOs-, 
percorreu milhares de quilômetros por grande parte do 
País, durante dois anos e meio, tentando levantar o País 
contra a Repúblicã Velha. 

Ocorreu então_ a Revolução de 30, eclodida em 3 de 
outubro e comandada por Getúlio Vargas. 

A situação militar estava indefinida e uma junta mili
tar depõe Washington Luís, a 24 de outubro. A idêia era 
afastar os revolucionários e O governo cOnstitU.ciona_l. Os 
partidãrios revolucionários da Aliança Liberal não acei
tam o acordo e Getúlio Vargaséempossado chefe do go
verno provisório, em 3 de novembro de 1930. 

Em 1932, ocorre a revolução constitucionalista de São 
Paulo, de que participou o Gal. Elclides Figueiredo, pai 
do Presidente João Figueiredo. 

Tal movimento desaguou na constituinte de 1934. 
Em 1935, houve a Intentona Comunista, cujos palcos 

de luta foram princípalmente os quartéis, à exceção de 
combates de rua em Recife e Natal. 

Em 1937, foi instaurado o Estado Novo, de certa for
ma uma Intentona Fascista bem-sucedida, para o que 
Vargas obteve o apoio dos comandos militares. O sestro 
fascita do Estado Novo era bem demonstrado por sua 
carta constituciõnal, conhecida por .. polaca", por ter 
sido inspirada na c.onstituição fascista do regime pOlonês 
do Gen. Pilsudski. Em 1945, o Estado Novo é derrubado 
em movimento que conta com apoio militar. Em 1954 
ocorreu a república do Galeão, movimento militar cir
cunscrito à Força Aérea, que culmina com o suicídio do 
Presidente Vargas. Em 1955, as Forças Armadas se divi
dem e o Gen. Lott lidera o movimento militar de 11 de 
novembro, garantindo a posse do Presidente eleito Jus
celino Kubitschek. Em 1961, o Presídente Jânio Quadros 
renuncia e ocorre um movimento militar contra a posse 
do Vice-Presidente constitudonar João Goulart. Jango 
só teve sua posse garantida pela decisiva ação dos gover
nos dos Estados do Rio Grande do Sul e de Goiás, dirig-i.: 
dos por Leonel Brizola e por mim, respectivamente_. Jan
go é derrubado em 31 de março de 1964 por um movi
mento civil e militar. 

Em 1965, o MaL Castelo Branc_o é obrigado a prorro
gar o próprio mandato,_ Em 1969, os Miilisfros militares 
impedem o Vice-PresideO-te Pedro Aleixo de assumir a 
Presidência após doença e morte do Presidente Arthur 
da Costa e Silva. Em 1975, o novo Presidente, Gen. Er-
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nesta Gefsel, proclama a distensão lenta e gradual do re
gime militar, com a supressão do Ato Institucional n"' 5 
no fLm de seu-governo. Antes-porém, em 1977, o Con
gresso ê fechado em manobra continuísta do regime mili
tar,_ Em 1979, o Gen. João FigueJredo tom.a posse como 
novo_ .eresidente da República, prometendo promover a 
abertura política e fazer do Brasil uma democracia. Em 
1982, -é realizada a eleição direta para os governos esta
duais, com a posse de todos os eleitos, 1:: bom ressaltar 
que no período de abertura política houve a Intentona 
Fascista do Riocentro, em que um acidente com bombas 
envolvendo sabotadores militares preveniu uma ação 
terrorista que poderia provocar massacre de dezenas de 
ciVis. De qualquer forma, o regime-miHtar foi perdendo 
suã- base de sustentação civil, o que foi consumado com a 
derrota do candidato_ governista pelo Sr. Paulo Maluf, 
em agosto deste ano, na convenção do próprio Partido 
Situacionista. 

Assim, podemos constatar que estamos aos poucos 
saindo .de uma das questões militares mais sérias õcorri
d~ go País. 

Antes de 1964 havia um preconceito dos militares com 
relação aos civis: Os civis, segundo os militares, seriam 
irremediavelmente desorganizados e indisciplinados? 
Quenl. sabe os militares, treinados nos rigores da discipli
na castrense, não poderiam, se assumissem o Governo, 
colocar o Estado e a Nação- em ordem? ~ uma falsa dico
tomia que civis e militares engÓiem: e cada um interpreta 
tal dilema a seu modo. Os militares ingêriuos tendem a 
crer serem eles a única reserva confiável de respeito e 
amor à Pátria. Os .. paisa~os" seriam tão desprovidos de 
valor e que a grande missão patriÓtica do militar seria as
sumir para si a tutela dos destinos pátrios. Isto, evidente
mente, é uma figuraÇão, é uma generalização. Desde o 
impêrio os militares atribuíam aos civis os mates que afli
giam o País. 

Piores que os paisános comuns, os pOlíticos eram con
siderados inadequados. A estes faltariam o denodo e o 
amor à,própria terra, não estariam à altura dos grandes 
sacrifícios que a Pátria e~igia. A partir do movimento de 
1964, os militares em comando viram _que tinha chegado 
o seu grande momento. Na verdade, os bons e abnega
dos pafriotas tiriham que proteger a Pátria ameaçada da 
sanha de políticos despreparados e corruptos ou desor
deiros, agentes de movimentos e ideologias alienfgenas. 
Por ironia, que não é minha mas dos fatos, havia atê: 
uma analogia com a Revolução Russa. Lá se dizia: .. To
do o poder aós sovietes". Aqui se dizia: .. todo _o poder 
aos quartéis". ou "todo o poder aos IPMs". A partir de 
31 de março de 1964 a grande cruzada militar e patrióti
ca seria o combate à corrupção e à subversão. t. claro, 
não se pode governar apenas com pruridos puritanos. 
Formulou-se a doutrina do binômio usegurança e De
senvolvimento". 

A verdade é que não se acabou nem com a corrupção 
nem com a subversão. O poder absoluto corrompe. Ore
gime militar buscoU o poder político absoluto e acabou 
pisando cada vez mais fundo o terreno pantanoso da 
corrupção. E não hã nada mais subversivo para os valo
res morais e instituições políticas do que o ácido da cor
rupção e da incúria e permissividil.de admirilstrativ3s. 

Segurança e desenvolvimento tampouco se conseguiu. 
Nunca foi o Brasil palco de tantas violências urbanas, 
fruto da irresponsabilidade social dos governos dos últi
mos 20 anos, A criminalidade comum talvez seja estimu
lada pela desídia e má fé dos gestores dos negócios públi
cos. O Brasil cresceu na sua capacidade produtiva. Mas 
o tecido social se deteriorou a uma velocidade maior, Se 
-o Brasil era pobre e afligido por severos desequilíbrios 
sociais em 1964, hoje tais desequilíbrios são muito mais 
gfaves. Estamos muito mais próximos -de Uffi pÕ-nto de 
ruptura. 

O que podemos fazer? A crise b"nlsileira só poderá ser 
vencida por providências de carãter de urgência e globa
lizantes. Medidas setoriais não serão _suficientes. 
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Pelos exemplos de nossa História recente, vimos que 
eram infundados os conceitos que os militares tinham da 
suposta ineficiência dos civ_is. Da mesma forma, sería 
grave a ingenuidade de se querer atribuir todos os males 
da soci_edade brasileira ao regime militar. 

Se o Brasil tem aspectos positivos e promissores; os 
militares brasileiros também têm seus mêritos nisto, Se a 
crítica honesta implica às vezes em palavras severas não 
devemos nos esquivar dos elogios, quando cabíveis. Não 
nos devemos esquecer que as Forças Armadas são a 
nação em armas, com todos os vfcios e virtudes. E se 
houve o caudithismo militar, é porque nossa sociedade 
nunca se libertou do caudilhismo civil. O poder estatal é 
a resultante de tudo quanto hã em uma sociedade. Se os 
comandantes militares estão preparados para proferir 
críticas duras e enêrgicas, por certo eles estão ansiosos 
parã ouvirem o mesmo quando incorrerem em equívo
cos. As autoridades militares podem estar seguras que 
ouvirão as críticãs mãis duras- que forem necessárias. E 
em Uf!l regime democrático, OS militares também têm di
_reito da fazer_ críticas. Desde que não envolvam as corpo
rações de que fazem parte. o importante ê que nãó se es
timule incompreensões e ressentimentos entre civis e mi
litares. Tal atitude dificultaria quilquer projeto político. 

Sinto-me honrado em ter pertencido ao Exército na
cional estando hoje como Cel. R/l. Malgrado equívo
cos, os militares têm prestado relevantes serviços ao Bra
sil. Nossa terra deve principalmente sua integridade ter
ritorial aos militares. Devemos, tambêm, às Forças Ar
madas todo o esforço -pioneiro na educação e pesquisa 
em diversas atividades como engenharia de construção, 
en8enharia química, engenharia metalúrgii:ã~ qulinica óe 
base, pesquisas aeroespaciais e muitos outros campos. ~ 
claro que existem outros méritos. Mas tudo isso em ab
soluto não qualifica os comandantes militares como tu
tores do País. 

- Se tentarmos transpor o organograma de funciona~ 
ment_o de uma organização militar para o todo de uma 
sociedade, cOnstruiremos urna sociedade totalitária. Os 
mecanismos de incorporação e enquadramento dos in
divíduos em uma corporação militar divergem neccssa
riãmentC dos mecanismos de enquadramento de um ci~
dadão nos outros segmentos da sociedade. A corporação 
miÜtar se tornaria inefLCaz se adm_itisse o debate entre su_:
periores e subordinados, Mas o d-ebate é da essência das 
sociedades livres. Logo, a sociedade civil deve amparar 
as instituíçõeS militares, e os responsáveis diretos pelas 
instituições militares devem evitar que as Forças Arma
das se transformem em fator de desordem civil. 

-Vale repetir, -nosso desenvolvimento só pode ser 
conquistado com o trabalh_o e a adesão de todos. As 
Forças Annadas terão tanto melhores condições de de
sempenho de suas funções quanto mais for desenvolvida 
a sociedade civil. E a sociedade civil tanto mais se deseiJ
volverã quanto mais for adequada a organização do apa
relho de Estado, do qual razem parte as Forças Arma
das. Qual a melhor forma de resolvermos este ângulo da 
crise brasileira? De que maneira devem as Forças Arma
das se ajustarem ao aparelho de estado? E de que manei
ra deve Q Estado se ajustar à sociedade? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou seguro que esse ê 
um dos pontos de estrangulamento de nosso desenvolvi
mento como sociedade democrática. Qual a função das 
Forças Armadas? É a defesa da pátria bem como da ga
rantia aos poderes públicos, à lei e à ordem, como pres
creve nossa L~_ Maior em seu artigo 91. Logo, as Forças 
Armadas são um dos sustentáculos do Estado. A defi
nição de E~tado é rica de controvêrsias. Jâ se tentou defi
nir Estaçlo como "'coletividad_e _organizada para fins de 
governo". Com efeitO, o- Estado resulta de um esforço 
coletivo para fins de governo, Mas o Estado não abarca 
o todo das ativiáades sociais. Mçsmo os Estados totali
tários tentam enfeixar toda a atividade social e não con
seguem. 

Por isso que o conceito de s-ociedade civil é defiriido 
por exclusão: todas as instituições e atividades sociaiS or-



ganizadas tt margem do aparelho de Estado formam a 
sociedade_civit _O Estado existe como resultado de um 
esforço coletivo e tem por objetivo servir à coletividade e 
seus indivíduos. Todo Estado que serve à opressão e à 
violência cOntra os indivíduos é imoral. Se o Estado re· 
sulta em tirania ek perde todo e qualquer vfnculo ético 
com os cidadãos. E os cidadãos têm o direito de rebelião 
contra a· Estado esbulhador. Porque o Estado não é um 
fim -em si mesmo. O Estado só é admissível como instru
mento de promoção da dignidade humaria. 

Logo, em uma democracia, a organização e operação 
do Estado, bem como das Forças Armadas, dependem 
do consentimento da cidadania. O Estado é um instru
mento da sociedade para a consecução de seus fins, defi
nidos pelos cidadãos. Fora disto, existem as tiranias. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Com o maior prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Mauro Borges, 
evidentemente que o aparte que ouso oferecer ao pro
nunciamento de V. Ex• é mais uma manifestação da cu
riosidade de um leigo, mas igualmentr; a preocupação de 
um cidadão investidO de responsabitíd8des públicas. Em 
toda a HiStória Republicana é a primeira vez qUe -as 
Forças Armadas tomam parte efetiva, clara, aberta, num 
processo de sucessã-o presidencial. Seffipre Se lembra cm 
pronunciamentos que envolvam esse tipo de atiVidade, o 
famoso documento reservado, depois tornado público, 
que o Chefe do Estado-Maior do Exército, Geriáal Cas
tello Branco, dirig-Iu-nO-dia 20 de março de 1964 aos-seus 
comandados de todo o País. Ele dizia mais õu menos o 
seguinte; " ... as Forças Armadas não existem para em
prestar a sua solidariedade a eS-ú~ ou-àquele programa âe 
governo, porque se elas tivessem o direito de apoiar pro
gramas governamentais, direitos corresPondentes teriain 
de se contrapor a program·as de governo". Na Consti
tuição, que- decorre do sistema autoriiã.rio implantado 
no País Com o Ato ln_s_titucional nl' 1 e seqüencíaào cOm' 
o Ato Institucional nl' 5, há, contraditoriamente, dois 
dispõsítivOs: i.lrri qUe- -representa- Üm extraordínáiio 
a~anço, implantado na Constituição por expiessa -orien
tação do_Presidente Castello Branco, é o que pertine1l 
elegibilidade dos militares, descrita no art. 150, que reza: 

a) O militar que tiver menos de cinco anos de 
serviço será, ao candidatar·se a cargo eletivo, excluí
do do serviço ativO; 

b) O militar em atividade, com .cinco ou mais 
anos de serviço, ao candidatar·se a cargo eletivo se
rá afastado, temporariamente, do serviço ativo e 
agregado para tratar de interesse. particular;" 

Isto significa, de fato, um avanço extraordinário, por
que capacita o militar ao pleno exercício do direíto polí
tico passivo, vale dizer, do direito de ser votado para 
qualquer mandato eletivo. Mas, pelo art. 91, que define a 
função das Forças Armadas, que me permito ler, com a 
tolerância de V. Ex~: 

.. Art. 91. As Forças Armadas, essenciais à exe
cução da política- de segurança nacioi:tal, destinam
se à defesa da Pátria e à garantiã. doS poderes Consti· 
tuídos, da lei "e da ordem." 

Primeira observação, nobre Senador Mauro Borges; o 
que é a execução da política de segurança nacional? A se
gurança nacional está definida em lei, e não apenas a 
Constituição coiiiO_ ã Lei de Segurança estabelecem que 
toda pessoa física ou jurídica é responsável pela segu
rança nacional. Uma fábrica de cachaça, por exemplo, é 
uma pessoajurfdica, e ela, pela Constituição, é responsá
vel pela segurança nacional. Cada um de nós, pessoas 
físicaS; somos responsáveis pela segurança nacional, as
sim como os industriais -do vício do fumo, do jogo; uma 
casa de jogo, sendo uma pessoa jurídica é responsável 
pela segurança nacional. Então, não estando definido em 
lei o que seja a política de segurança nacional, torna-se 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

muito ambígua qualquer interpretação quanto _à essen
cialidade das Forças Armadas, essencialídade quanto à 
~xe_ç_1,1ção da política de segurança nacional, uma vez que 
essa política de segurança nacional não pode ser confun
dida, por _exemplo, com a direção política da guerra, qt!e 
é competência do Presidente da República. A guerra, por 
sua própria natureza, é uma sucessão de fatos que não 
pod~m ser previstos pela própria natureza da polemolo
gia que, como sabe V. Ex•, é a ciência que estuda os fenô
menos atinentes à guerra. Então, não sendo estabelecido 
um cõnceito de política de segurança nacional, pela 
Constitu-ição -õü pela lei complementar ou ordinária, 
pode ocorrer que o Governo entenda que tal ou qual 
política é indispenSáv-el à segurança IfãCional. Pode en
tender, por exemplo, que a eleição do candidato do PDS 
é idispensável à política de segurança nacional então as 
Forças Armadas seriam essenciais à execução dessa polí
tica. O outro elemento constitucional é o de que as 
Forças Armadas, além de essenciais à execução da polífi· 
ca de segurança nacional, destinam·se à defesa da Pátria 
e à garantiã. dos poderes constitutdos, da lei e da ordem. 
Perfeitamente! As Forças Armadas destinam-se à defesa 
da Pátria, mas não só as Forças Armadas. 

O SR. MAORO BORGES- ~Exatamente! 

O Sr. Fâbio Lucena - Também os outros segmentos 
da sociedade destinam-se todos à defesa da Pátria. V. 
EX-' há de saber que em cada grande cidade do nosso País 
existe uma-rua com a denoininação de Voluntários da 
Pátria, numa referência expressa, direta, histórica, em 
homenagem àqueles que não pertenciam às Forças Ar~ 
madas, mas aos outros segmentos da sociedade; e que 
voluritariãmente se apreseOtaram para participar da 
guerra. Inclusive aconteceu isso na Segunda Grande 
Guerra, quando grande números de voluntários se apre
sentaram para a defesa da pátria. Não posso alongar-me, 
nobre Senador, mas quero que me permita, ainda, mC:n~ 
cionar um fato que considero da maior imp"ortância._l:: 
que, depois de I 964, parece que se tornou propositado o 
esquecimento do conceito de civil, da verdadeira acepção 
etimológica do vocábulo "civil". Civil, todos sabemos, 
longe de mim ensinar a V. Ex'. pelo contrário, eu sou o 
seu_ aluno mais aplicado, civil vem do latim e significa es
sencialmente cidadão. E quando nós referimos a socieda
de civil, nós estamos nos referindo à sociedade dcis cida
dãos, ao _co_njunto dos cidadãos, antigamente ao conjun
to dos súditos do Estado, tantos os civis quanto os_mili
tares. A mesma falha de interpretação ocorre qu-ando se 
refere ao poder civil. O poder civil é o poder dos cida· 
dàos, todos nós sab~mos disso; e independe de que na 
chefia do Estado exista um civil ou um militar. Podemos 
os exemplos clássicos do Governo do Presidente Outra, 
que era um militar e que governou civilmente, isto é, go
vernou dentro da Constituição, dentro das normas que 
presidiam o funcionamento das instituições políticas e a 
organização da sociedade brasileira; contrapondo-se, 
por "exerriplo, ao Governo do Eresidente Arthur Bernar
des ou ao Governo do Presidente Getúlio Vargas, que 
apesar de civil governara militafmente. FinaliZando, 
cabe alicerçar que antes de 1964, se não me falha a me
mória, qUatro oficiais-geneiais foram carididatos_ à Presi
dância da República. Vejamos: o Marechal Eurico Gas
par Outra, o Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato 
duas vezes a Presidência da República. o Marechal Jua
rez Távora, o General Heflrique Teixeira Lott. Quei di
zer, na fase constitucional de 1946, quatro oficiais
generais candidatos à Presidência da República. Ocorre 
que todos eles submeteram-se ao veredictum das urnas; 
foi"ani às praçaS públicas, candidatos por Partidos políti
cos; um deles, o General Eurico Gaspar D_utra ganhou 
eleição em praça pública; os outros perderam a eleição, e 
o~ que Perderam acataram o resultado, o pronunciamen
to, a voz das urnas que eles nem sequer discutiram. De
vemos fazer justiça a es.ses oficiafs da nossa História, 
sobretudo aos perdedores como Henrique Teixeira Lott, 
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Juarez Távora e Eduardo Gomes. E hoje, nobre Senador 
Mauro Borges, lamentavelmente, os oficiais-generais 
que exercem cargos de chefia militar, como cargos de 
Ministros, além de não serem candidatos à Presidência 
da República, além de não se disporem a participar de 
uma_eleição direta, o que seria um direito pleno, e todos 
lhes reconheceríamos, aliás tenho a honra de dizer que o 
primeiro v-Oto da minha vida, quando completei 18 an-os, 
inscrito eleitor pela primeira vez, votei num general, que 
foi o General Henrique Lott, em 1960, e votei com muita 
honra e glória para mim. Hoje em dia, além dos oficiais
generais, que respondem pela Chefia das Forças Arma
das, não pretenderem, não se disporem a participar das 
eleições como candidatos, eles ainda exercem esse papel 
que considero inapropriado, para eles, de tentarem im
pedir, a qualquer preço e a qualquer custo, a manifes
tação das urnas. Perdoe-me V. Ex~, pelo alongamento do 
aparte, mas eu não poderia perder a oportunidade de 
apartear V. Ex• ·nesse sentido, para expender esses cori
ceitos. 

O SR. MAURO BORGES - Estou muito honrado 
com o aparte de V. Ex•, que enriqueceu muífo o meu dis
curso: E devo esclarecer que o conceito de segurança -n:ão 
pode ser adstrito aos setores militares. E a Lei de Segu
ranÇa Nacional, geralmente, só fala daquilo que contra
ria, que afcta a lei, mas não fala daquilo que deve consti
tuir a aparte positiva do conceito de segurança nãcional. 
Ela é muito mais ampla, abrange praticamente· toda a 
vida naciomil, desde a formação da juventude, a criação 
dO sefttimento de amor à terra, de pátiia, de identidade 
com a nosSa HistÓria, desde a força do povo, a sua nu
trição, desde os transportes, desde as comunicações; afí-
nal de contas, quase tudo o que representa a nossa vida 
inOui na segurança nacional. Ela__ só é realm_ente vãJid? 
quando existe um3 sociedade civil estruturada, justa, em 
que os homens se sintam presos à Nação, não por um 
sentimento de medo ou de repressão, mas por uma iden
tidade, por uma participação ativa e, digamos assim, es
pontânea de tudo aquilo que representa a Nação. Qual
quer cidadão poderá morrer pela sua Pátria, mas não 
obrigado, espontaneamente, porque sabe que defende os 
se_us ~lhos! os seus.amis:os, e~firi:i, d_~fende todo o s~u _po~ -
vo. 

Portanto: o conceito de segurança nacional é amplíssi
mO e Ultrapassa de muito a(jU-iiO- que-se refere; propria
mente, aos aspectos militares. Os aspectos militares sere
fei-enl-- ·mais à oPCratividãde dos- movimentos ou das 
ações de defesa, E é claro que quando eu digo defesa não 
quer dizer tomar uma posição-defensiva, multá pelo con
trário, todoúabem, mesnio os civis, que de modo geral a 
melhor de"feSa é o ataque. As operações de defesa geral
mente têm melhor sucesso quando elas são feitas através 
de ataque. 

Continuando; "Sr. Presidente e Srs. Senadores, tendo 
em -vista a necessidade de ·uma integração adequada en
tre as ForÇas Armadas e os poderes públicos, porponho 
à Mesa do Senado Fe_deral a criação de uma Comissão 
das Forças Armadas. Tal Comissão terá Por finalidade 
acompanhar e fiscalizar: 

1- Grau de preparação das forças de terra, mar e ar 
para a defesa nacional; 
2- AiiVidade:> dos--Ministérios do Exército, Marinha 

e Aeronáutica; 
3- Pesquisa e desenvolvimento de projetas relacio-

nados com a defesa riacional; -
4- AtiVidades aeroespaciais; 
5- ReCrutamento efetivo das forças de terra, mar e 

ar; 
6- Promoç-ão dos oficiais ao generalato; 
7- Orçamento das forças de terra, mar e ar. 
A Corrli.Ssão de Segurança Nacional, que atualmente 

tem atribuições de opinar sobre 35$Untos referentes às 
forças de terra, mar e ar, deixa de ter responsabilidade 
sob_i"e_ iaís aSs-untos e passa a ter funções de acompanha
mentO e fiscalização referente ao Serviço Nacional de ln-
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formações, bem como as outras atribuições tradicionais, 
que vêem a Segurança Nacional de forma mais abran
gente. 

:É evidente que tudo que se-refere às Forças Armadas 
interessa à segurança nacional, porque ela é o seu instru
mento mais operativo. Mas, na verdade, a segurança na
cional é muito mais ampla. De qualquer forma, a<:ho 
conveniente - como existe em muitos países democráti
cos -, a criação da Comissão de Forças Armadas. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES_~ Com_ prazer. 

O Sr. Fàbio Lucena- Apenas para dizer que o que V, 
Ex~ propõe, o âmago da sua propositurajâ-estâ na Cons
tituição Federal. Observe: 

"Das atribuições do Poder legislativo. 
Art. 43. Cabe ao C_ongressO Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, dispor Sobre to
das as matérias de competência-da União, especial
mente: 

III -fixação dos efetivos das ForÇas Arritãd_as 
para o tempo de paz;" 

O SR. MAURO BORGES --Sim, mas eu ine refirO a
uma comissão específica 

O Sr. Fâbio Lucena -·certO. Mas, o âmago da sua 
propositura tem amparo cOnstitucional, está plenamente 
amparado pela Constituíção-_ Federal._ 

O SR. MAURO BORGES- Digamos que é como o 
Mlnistéiio da Agricultura, antigamente, que cuidava da 
agricultura, da indústrta, da parte de energia e_, corp -o 
tempo, devido às necessidades, foi desdobrado: a parte 
de minérios passou_ para o Departamento Nacional de 
Produção Mineral, passou a um novo Ministério. (sso 
tudo estava nas atividades do Governo, mas é uma_ fo_r
ma _de maior disciplinamento. 

- Encaminho, também, a Comissão de Cons_t_i(yiçào e 
Justiça projeto de emenda constitucional subordinando 
à apreciação da Comissão daS Forças Armadas do Sena
do Federal, a promoção de ofiC"iaíS das forças de terra, 
mar e ar ao generalato. O Comandante-supremo das 
Fotças Arniadás é o Presidente da República, mas os ofi
ciais que o Presidente da República decidir promover ao 
generalato devem ser submetidos á aprOvaçãO do Senaôo
Federal. O Poder Executivo tev~ excesso de atribuiçõeS -
nos últimos 20 anos. O futo de o Poder Legislativo assu~ 
mir responsabilidades quanto ao bom funcionamento 
das Forças Armadas fortalecerá entre nós as insüfUiÇões 
e os-poderes políticos.___ ---------

-Não tenhamos dúvida: todos os poderes da repUbli
ca precisam ser redimensionados e revitalizados. Críticas 
sào cabíveis e necessárias quanto aoS poderes ExecutiVo, 
Judicíário e _O pióprío LegislativO. Não ·só críticas, mas 
providências concretas. Na verdade, todo o Estado no 
Brasil precisa ser repensado. E nO tOcante às Forças Ar
madas, t!.'11ho certeza _de _que os próprios profissionaiS 
militares darão ao Parlamento e à NaçãO a rrielhor cori
trib_uição quanto ao etlquiidramento ideal das insti~ 

tuições castrenses no ordenamento jUrídico brasileir_o, 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Concedo a 
palavra ao nobre Senad_or Marcondes Gadelha. __ _ 

O Sll. MARCONDES GADELH,\ (PDS - PB. Pro
nuncia_o seguinte discurso~)- Sr. Presidente, s-rs. Sena
dores: tenho a satisfação de trazer, para registro, uma in
formação que reputo de extrema atualidade e siB:riifi
cação para Os mutuários do BNH: 

"O Ministro do Interior, Mário Andreazza, 
anunciou hoje, no- Palácio.do Planalto, o Decreto
lei do Presidente João Figueiredo instituíndo o Bô-

nus da Casa Própria. que antecipa os efeitos da 
equivalência salarial para as prestações pagas pelos 
mutuáríos. A medida, de ordem geral e prevendo to
das as situações existentes, beneficia os 4 milhões e 
200 mil proprietários de moradias financiadas pelo 
BNH e seus agentes em todo o Pais. 

O Ministro Mário Andreazza e o Presidente do 
BNH, Nelson da Matta, deram conseqiiência pi"áií
ca ao empenho do Governo Federal em solucionar,
de vez, o problema gerado pela inflação e correção 
das prestações, que será feita, daqui por diante, res
peitando sempre a capacidade real de pagamento 
dos mutuários. 

A concessão"do Bônus- que é um abatim'ento 
~~_compulsório nas p~~tações -_vai ger:ar ~s seguintes 
- benefícios imediatos, de ãcordo com a exPosição do 

Ministro Mário Andreazza: 
l. Permitir que todos os mutuários inadimplen

tes (em atraso) coloquem suas prestações em dia, 
passando a ter capacidade para saldar, de agora em 
diante, seus compromissos cOm aquisição_ da casa 
própria de modo a comprometer, em média, apenas 
20 por c~nto de seu salário ou renda famili~r; 

2. Atender, com o benefício do Bônus e como 
forma de antecipação da equivalência salarial, a to
dos os demais mutuários do-Sistema, seja qual for a 

- sua situação, já Que o Decreto-lei não-deixa âé õfe
recer vantagens e opções a nenhum brasileiro que 
adquiriu ou venha a adquirir uma ci!.sa ou aparta
mento financiados pelo BNH e seus agentes; 

3. Com a regularização dos pagamentos e in
gre-sso-de mais recursos no sistema, a imediata reati
vação das_atividades da construção civil em todo 9 
Pais, com efeito multiplicador em todas as indús
trias componentes'do setor- gerando a reativaÇão 
-da economia e o aUmento substallcial de enlpregos; 
a considerar, sobretudo, que o ramo da construção 
civil é responsável por 1/3 de toda mão-de-obra nào 
qualificada no País e, ainda, que o setor é eminente
mente nacional,_ não dependente de importações; 

4. Reto_nlar, e-Ofiffi, em bases sólidas, todas as 
atividades do Sistema Finance!rô da Haóitação, 
com o fortalecimento Paralelo de seus doEi Jiriflci~ 
pais instrumentos: a Caderneta de Poupança (am
plamente estimulada pelo governo e o Ministério do 
Interior), e o FGTS - Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, motivado pela melhoria dos índices 
de eme!"ego. Essas fontes ajudam, evidentemente, a 
financiar a moradia. -

?_ bônus e a sua aplicação 

O_bónus, Sr. Presidente, é uma forma de anted
paçãO da equivalência salarial para efeito de pciga
mento da casa própria. Devolve ao mutuário a ca

--- pacidade de pagar suas prestações, o·que tem sido 
uma preocupação constante do Ministério e-·do 
BNH. 

O benefício será -concedido no período _de ou
tubro de 1984 a setembro de 1985, seguindo-se a in
trodl,lção do sistema de equivalência salarial (pres
tações proporcionaiS aoS -salários das diversas cate
gorias pr"ofisSioriais, de forma automática). A equi
Valência salarial, para efeito das prestações da casa 
própria, poderá entrar em vigor anteS do prazO de 
doz~ meses, o que está previsto no decreta-lei, e de
penderá da reformulação da Política Salarial do 
Governo, em estudos. Assim, o bónus funciona 

---como beneficio imediato, atê que se iffiplante a equi
valência. 

Quanto ao valor do bônus, o Decreto-lei estabe
lece duas faixas distintas de beneficiár1õs: 

Para: os que assinaram contrato de financiarriento 
até o final de 1980, o bônus corresponderá, em mé
dia, a lO% do valor das prestações. Será de 5 por 
cento, em média, para os que já haviain optado pela 
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corre_~~~ com base em 80 por cento do salário míni
mo. -

Já para os que assina_ra_!TI contrato de financia
mento a pa-rtir d~ 1981 (e que mais sofreram com a 
correção monetária nos contratos), o bônus corres
ponderá, em média, a 25 por cento do valor das 
prestações. E será de IS por cento, em média, para 
os que opt"iram pela correção com base em 80 por
cento do salário mínimo. 

Quanto aos nOvos adquii'entes da casa própria, a 
partir do Decreto-lei de ontem, o bônus_ será, em 
média, ~e 15 por cento. 

Neste_ caso o objetivo ê estimular a comerciali
zação e desestoque de imóveis existentes_, e que fo
ram produzidos com recursos do _Sistema Financei
ro da Habitação. 

A equivalência 

No prazo máximo de doze meses, a contar de_ 
agora, estará em vigor o sistema efetivo de equiva
lência salarial. 

A prestação da casa própria será, então, reajusta
da c9m o mesmo percentual e a mesma periodicida
de do aumento salarial do comprador (categoria 
profissional). Este percentual estará limitado à va
riaçã_o da correção monetária, no mesmo período, 

--c. aúe-sCída de sete pontos -percentuais~-
- No cisO -:aos afJOsentados, pensionistas e Servido-

res públicos ativos e inativos, a casa própria -será 
r~justllda çom o mesmo percentual da correção no
minal de seus proventos, pensões e vencimentos ou 
salários_ També_m limitados os percentuais _à va-

. .Eiaçã_o _da correç~o monetáiia, no mesmo perfodo, 
-acrescida_ d_e sete pontos perCentuais. · 

-PrestaÇõeS-ãtrft.Sãdas 

Os agentes do Sistema Financeiro _da 1-Jabitação 
incorporarão os encargos em atraso, existentes_ na 
data da publicação do Decreto-lei, às respectivas 
.dÍvidas dos Compradores da casa própria, desde que 
estes requeiram a incorporação. Os agentes terão 90 
dias para essas providências. 

Os mutuários dese!mprbgãaOs oU-erit-eStS.do de in
validez _ _temporária poderão, igualmente, fazer jus 
ao incentivo correspondente ao bônus. 

Estabdece o Decreco-lei que os sald_os devedores 
residuais existentes ao término do contrato para 
aqUisição da crisã prór)fia Serão resgatados pelo 
BNH da se&_ulrite forma: -

Os resídUos dos saldos devedores decorrentes de 
-Contrato.'> firmados até a data do Decreto-lei serão 
resgata~()S aos age~-t~ financeiros em ~restações_ 

- ~ menSaTs;" PfizOde-atequatio anos e juros calculados 
· á taxã- ContratuãL 

Para tornar possível a adoção do bônus haverá 
encargos fiminceiros da ordem de Crl750 bilhões, a 
serem arcados metade pela União, metade pelos de
mais segmentos do Sistema Financeiro da Habi~ 
taçàa (agentes, construtores etc)." 

Sr. PreSidente, eram estas as informações que quería
_[!}9.-ª-_!_t:JZ~r ao conhecimento do Congresso Nacional, e 
qu~_ esperamos venham a trazer também algum _alento, 
alguma remissão à angústia de milhões de bras_ileiros 
que, por um momento, viram o seu sonho da casa pró
pria transformar-s_e num tempestuoso pesadelo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga
do. {Muito bem!) 

Q_SR. PRESID.ENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a_ 

palavra ao nobre Senador Severo Gomes, para uma co
municação. 

~O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Os meios eletrônicos de comunicação de massas leva
ram a todos os lares do País as imagens do comíciO de 
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Goiânia, no-último dia 14. Aos que se impressionaram 
com a presença -de centenas de milhares de pessoas não 
passou despercebida, por certo, a participação de organi
zações políticas clandestinas, evidenciada pelas muitas 
bandeiras e faixas contendo mensagens de carâter ine
quívoco. 

Ainda ontem, o Presidente FigueíredO; dirigil!.do-se à 
Nação, disse qu~. "a presença acintosa, nessas reuniões 
políticas, de organizações clandestinas, defensoras de 
ideologias repudiadas pelo nosso sistema legal, constitui 
infração da ordem constitucional, que não podemos ad
mitir". 

Embora nosso partido defenda a liberdade de pensa
mento e, por conseguinte, a livre organizai;ão~de partidos 
polfticos, alimentamos sérias dúvidas sobre a origem 
dessas manifestações em favor das legendas proscritas, 
tidas por inadmissíveiS pelo Chefe do GOverno. Em vista 
das implicações óbvias desse fato sobre o desenvolvi
mento das campanhas eleitorais e sobre o processo de 
aperfeiçoamento das instituições políticas do Pafs, faz-se 
necessária uma investigação sumária desses aconteci
mentos, pelo Senado, a fim de que a Nação seja esclare
cida sobre a natureza do problema. 

Esse objetiVo seria alcançado por uma Comissão Es
pecial Interna, a ser constituída nos termos do Regimen
to, integrada por 7 membros e com prazo de30 dias para 
concluir seus trabalhos. A C_omtssão ouviria o_Secretário 
de Segurança Pública de Goiás, Deputado José Freire, e 
demais autoridades que pudessem contribuir para a elu
cidação dos fatos. 

E assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos 
dos arts. 72, caput, c 75, letr<l. "a", do Rcgimcilto Inter
no, requeiro a constituição de uma Comissão eSpCcíal in
terna, integrada -por 7 membros efetivris e- 5 suplentes, 
com o prazo de 30 dias para investigar a propaganda de 
organizações políticas clandestinas, na Convenção Na
cional do PMDB e no comício de Goiânia, realizado em 
14 de setembro de 1984. 

Requeiro, também, Sr. Presidente, que este requeri
mento seja colocado o mais breve possível na Ordem do 
Dia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR._ PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O requeri
mento de V. Ex' será objeto de leitura por ocasião da 
próxima sessão, na Hora do Expediente. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvrdio Nunes. 

O SR- HELVIDIO NUNES (PDS- PI- Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Encontro 'O Piauf e Sergipe, vez por outra, nas estatis
ticas negativas, sobretudo nas reveladas pela Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, 
quando da distribuição dos incentivos ftScais e das de-
mais verbas daquela agência regional, às vezes seguidos 
de Alagoas, na ferrenha, desalentadora e cruel disputa 
dos últimos lugares na divisão dos recursos. 

Dai por que ê sumamente gratificante aos representan
te daqueles Estados exaltar, a exemplo do nobre Senador 
Passos Pôrto na sessão de ontem, e como o faço na de 
hoje, a vitória de representantes de Sergipe e do Piauí no 
recente concurso Grandes Educadores Brasileiros, pa
trocinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais- INEPE, do MinistériO-da Educaçã_o e 
Cultura. 

Coube a Sergipe o segundo lugar e à piauieri"Se Maria 
do Amparo Borges Ferro, professora da Fundação Uni
versidade Federal do Piauí, a terceira ~lassificação, as 
quais valem, por sinal, pf:loS primeirO e segundOTuSares, 
certo que, por razãos internas, não foi cOníeiida a pri
meira distinção. 

Ressalto, por enaltecedor, que mais de cinqUenta ilus
trados concorrentes perseguiram a premiação, que por 
inteira fustíça foi ou:t.orgitda à representação dos dois 
Estados nordestinos. 

A laureada piauiense enalteceu a figura e a obra do 
grande educador Anísio Teixeira, VistaS, principalmente, 
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pelo ideal que sempre o conduziu - a democratização 
da Educação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. Os frutos materiais 
têm vida efemera, mas os do espírito permanecem. Eis a 
razão pela qual daqui desta tribuna, na tarde de hoje, 

_rendo um preito de admiração e de justificado orgulho à 
inteligência do Piauí, na pessoa da professora Maria do 
Amparo Borges Ferro. ~com as homenagens pela dis
tinção que alcançou envio-lhe, tambêm, uma mensagem 
de carinho, de parabéns, de incentivo e de aplauso. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Pronuncia o 
seguinte disCurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo do Estado do Acre, empossado a 15 de 
março de 1983, tem se empenhado, nesses últimos 18 me~ 
ses, em transformar um Estado estagnado e entregue à 
própria sorte, em uma terra onde a esperança de dias me
lhores é forjada pelo trabalho incessante de seus dirigen
tes_. A fragilidade da economia local, ainda, hoje, susten
tada basicamente pela atividade extrativista do látex e da 
Castanha do_ Brasil, torna o Estado do Acre totalmente 
dependente das transferências federais, especialmente 
das receitas, provenientes dos Fundos de Participação e 
Especial e dos recursos do PROTERRA e do POLA~ 
MAZONIA. 

O Governo Nabor Júnior tem conseguido, por força 
-de suas coerentes propostas, mobilizar áreas sensíveis do 
comando da economia naciOrial, principalmente setores 
ligados à Set:retaria de Planejamento da Presidência da 
República. Apesar dos avanços logrados pelo Governo 
acreano no relacionamento com a área técnica do gover
no federal, algumas atitudes de órgãos federais e minis-
térios têm causado bastante estranheza ao governo 
acreano. 

A ilustrar essas estranhas atitudes temos o caso da So
ciedade de Crédito Imobiliário solicitada pelo Banco do 
Estadó do Acre, o único banco estadual que ainda não 
possui sua poupança. A solicitação da carta patente pelo 
Senhor Governador do Acre, Nabor Júnior, contou com 
o apoio, inclusive, de parte da bancada federal do PDS 
acreano. Infelizmente, e em que pese as seguidas promes
sas feitas pelo Senhor Ministro Mário Andreazza, o as-
sunto vem tendo sua solução sistematicamente protelada 
pelo Banco Nacional da Habitação. A diretoria do Ban
co do Estado do Acre já cumpriu todas as exigências 
possíveis e imagináveis feitas pelo Ministério do Interior, 
restando somente desculpas vagas e inconsistentes para 
justificar este absurdo por parte do BNH, o que resulta 
em incalculáveis prejuízos à economia regiOnãl, com os 
conglomerados financeiros drenando estes recursos da 
poupança acreana, em detrimento do BANACRE. 

Outra situação bastante absurda e que, se não qualifi
ca um diferenciamento de tratamento para o Acre, por 
ser um Estado governado pelo PMDB, demonstra, ao 
menos o descaso de certas autoridades para com minha 
terra. A situação que se encontra o programa POLA
MAZONIA intitulado POLO-ACRE, demonstra, clara
mente, esta denúncia. A soma de recursos deste progra
ma vem diminuindo drasticamente, em números reais, 
nos últimos anos. A burocracia da S_UDAM só tem fun
cionado, basicamente, para favorecer grandes latifun
diários, em projetas pecuários, sem levar em conside
ração a realidade sócio-económica local acreana. As 
poucas migalhas de recursos destinados pelo POLO
ACRE, por foiça de propostas emanadas do- 8overno 
acreano, são pulverizadas de tal forma pela SUDAM 
que tornam sua aplicação uma verdadeira dilapidação de 
recursos públicos, e suas liberações se fazem sempre com 
atrasos irijuStificáveis. 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, sistematicamente, tem negado recursos 
pleiteados pelo Estado visando o desenvolvimento regia· 
naJ, contrariamente ao que vinha fazendo, no governo 
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anterior do PDS, preffirindo aplicar esses recursos em 
ações demagógicas e que não garantem nenhum retorno 
econõniico, através dos prefeitos biônicos do PDS, man
tidos em seus cargos por força da esdrúxula situação de 
meu Estado, que tem cem por cento da sua área territo
rial s-ob o caricato conceito de "área de interesse da segu
rança nácionar·-. 

O povo acreano ainda não esqueceu, também, a odio
sa disáirrilnação sofrida pelo Acre quando da nego
ciação com o Banco Mundial do programa POLONO
ROEST.~. que, não se sabe porque, não incorporou nos
so Estado. Com a finalidade de diminuir os males causaw 
dos pela não inclusão do Acre no POLONOROESTE, o 
Governador Nabor Júnior manteve audiência com o Se
nhor Presidente da República em 4-l2w83, oportunidade 
em que sugeriu.the a criação de um programa específico 
para o Estado do Acre, nos moldes do POLONOROES
TE. Apesar da boa vontade demonstrada pelo Presidente 
Figueiredo, e sua S_ecretaria de Planejamento, para onde 
fOi encaminhada a Sugestão, o pleito adormece nas gave
tas da SUDECO, órgão que administra os recurSOs ne. 
cessários para o início dos estudos de viabilidade da pro
posta apresentada, apesar de os recursos para esse fimjâ 
terem sido fornecidos pelo Banco Mundial, e internados 
no Pa.ís através do POLONOROESTE III, prevendo, 
anexo I, estudos de novas áreas de colonização, onde o 
Acre se inclui. Mas, estou certo, de que ao Acre haverão 
de ser destinadas maiores atenções, por merecimento e 
justiça, e ainda pela tenacidade e dedicação de seu gover
nó e de sua gente. 

Senhor-Presidente e Senhores Senadores, por estarmos 
sentindo na pele os problemas da discriminação sofrida 
pelo meu Estado, é que nos colocamos à disposição do 
Senhor Presidente João Figueiredo, para formarmos 
juntos com seu sucessor, Doutor Tancredo Neves, o blo
co dos não revanchistas, tão temidos pelo sistema 
P<?lítico-militar ora vigente, segundo declarações do 
nobre colega Moacyr Duarte, mesmo porque nossa for
ma_çªt? h!J-manfstica e cristã não deixaria que a cizânia 
prevalecesse à boa vontade e compreensão. Era o que ti
nha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS - PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nes
ta semana que passou, assistimos, no dia 9 de setembro, 
transcorrer mais um aniversário da revolução socialista 
na Bulgária, ocasião em que a Embaixada deste País, em 
Brasília, endereçou convites aos Srs. parlamentares, para 
uma recepção em homenagem à significativa data. Não 
me foi possível atender à gentil consideração do Sr. Em
baixador porque me encontrava, naquele dia, sem boas 
condições de saúde. 

É interessante assinalar que, há três meses e meio, um 
grupo de parlamentares brasileiros esteve visitando a 
Bulgária. Como integrante deste grupo, tive a oportuni
dade de, em uma semana, visitar a Capital Sofia, as cida
des de V arma e Tolbuhin, no litoral do Mar Negro, e 
R usse, na fronteira norte com a Romênia. O GoVerno 
preparou um programa compacto, mas suficiente para 
oferecer-"iiOs uma idéia da realidãde económica e do de
senvolvimento urbano, agrícola e industrial. 

os aspectos Poittícos e sociais, evidentemente, exigi
riam maior prazo de permanência e cantatas mais dire
tos com o povo, o que não seria poSsível naqueles poucos 

_dias. Também não era nosso propósito promover o exa
me do grau de satisfaç~o sobre a realidade que nos era 
exibida. De qualqu~ modo, ficamos muito agradecidos 
à maneira atenciosa com que fomos reCebidos e tratados 
todo o tempo, sempre acompanhados do Sr. Deputado 
Afã:nas Dimitrov I~' Vice~Presidente da Assembléia Na
cional, e dois competentes intérpretes. 

-sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A Bulgária é, como sabem, um pequeno pafs situado __ 

na parte sudeste da penísula balcânica, na Europa, com 



Setembro de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lf) 

1 t0.911 km:, e uma população de 9 milhões de habitan
tes. A distância maior, do extremo norte ao sul, é de 3_30 __ 
km, e entre o extremo ocid._eotal e or~ntal é de 520 km. __ 

Este país é um dos mais antigos da Europa, com um 
passado de UOO anos, um passado de lutas sucessivas_ 
pela independência, e a conservação de suas conquistas 
em diversos campos de atividade. 

A história cont<l o papel dos eslavos e prato-búlgaros 
em terras do Império Romano Oriental. Os prato
búlgaros, um pequeno grupo étnico vindo da Ásia, 
juntaram-se às tribos eslavas _e lançaram-se vitoriosa
mente contra os romanos, de Bizâncio. Foram os pro_to
búlgaros,._ embora minoritários, que impuseram as bas_eS: 
do novo Estado, surgido em 681, com a denominação de 
Bulgária. Em verdade_, a maioria da população eslava, 
aos pou__cos, passou a dominar a_ vida cultural e económi
ca, de tal modo que o jovem Est.udo transfor_mou-se pri
meiramente num Estado eslavo, e a comunidade, eslava 
e búlgara, acrescida de contingentes de população trácia 
autóctone, passou a ser os três c_omponentes étnicos que
deram corpo à formação do povo búlgaro. 

A conversão ao cri.StiariTsmo fez acelerar o processo de 
unificação pelo matrimónio entre as difereittes etnias e 
Jor via -de conseqüência, o surgimentõ da nacionalidaáe 
! de um Estado búlgaro, mas com predominância do 
idioma eslavo. 

Aos fins dos séculos IX e X se consolidaram as bases 
de uma civilização eslava-cristã, tendo alcançado ex
traordinário desenvolvimento dentro do dominante regí- -
me feudal. O maior feílo, neste pe-rlodo, foi propiciado 
pelos irmãos Cirilo e Metódio, inventores do alfabeto e 
da escrita eslava. Hoje, as centenas de milhões de habi
tantes da parte oriental da Europa e da Ásia, onde está a 
União Soviêtica;-escreYem com os caracteres criados errl 
855 pelos búlgaros Cirilo e Metódio. 

A decadência do Estado_ búlgúo possibilitoU a iiiVa-
são turca. Seguiu-se um iõngo período de escravidão 
otomana, que durou 500 an_os. Neste amplfssimo espaço 
de tempo, mantiveram-se intaétas a cultura e a consciêll
cia nacional, e, graças a esse fantástico autodomínio, pô
de a Bulgária ressurgir com todas as fOrças da naciOnali
dade. 

Cremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ser necessário 
lembrar esta fase inicial da construção do Estado, para 
facilitar a compreensão do que hoje se conhece c_omo Re
pública Popular da Bulgária. Nestes t3 séculos, como 
eles gostam de dizer, "ninguém pôs na cadeia o espirita 
búlgaro", pois este manteve-se sempre altivo, irrompen
do em numerosas ocasiões. Consideram o 9 de setembro 
a data magna, porque em 1944 triunfou a revolução so
cialista, tida como momento culminante de todas as in
surreições da história búlgara. 

O que nos foi mostrado agora, em fins de maio deste 
1984, represent\l o esforço destes últimos 40 anos. Segun-
do as publicações que chegaram às nossas mãos, eles 
conseguiram construir uma sólida estrutura produtiva 
no setor secundário. Embora digam que 80% da popu
lação, nos idos de !944, trabalhava no campo, e apenas 
15% na indústria, e que hoje esses percentuais estão pra
ticamente invertidos, a verdade é que a Bulgária perma- -
nece tendo uma economia essencialmente agrfcola. Este 
setor está organizado em torno de 300 complexos agroin
dustriais, possuidores, em média, de 13.000 hectares. A 
população rural está empregada nestes _complexos, que 
procuram, inclusive, assegurar a educação e a assistência 
médico-sociiaf. 

Por este meio, segundo os dados que vimos, conse
guem bom renditnento na exploração da terra, sobfetu
ào nas principais culturas: trigo, girassol e milho. 

A afividade industrial se caracteriza pela fabricação de 
cerca de 800 tipos de produtos metalmecânicos e quími
cos. Possuem uma adiantada indústria eletrônica, quere
presenta 55%" das _explorações de manufatura do País. 

O comércio exterior, nos dois sentidos, ultrapassa os 
25 bilhões de dólares, dos quais mais de _75% é feito com 
os países da própria área -sõdalísta ligada ao COME-

CON. Os búlgaros se orgulham em exibir um -quadro 
mundial, no qual ocupam o tal'~ lugar em tamanho de 
território, o 60'~lugar em população, e o l 09 Produtor em 
16 produtos industriais e -agrícolas. 

O consumo de energia elétrlca "está na ordem de 5.000 
kWh. A longevidade média cresceu de 56 para 73 anos. 
O endividamento externo é inexpressivo. O nívet de de
seniprcgo é insignificante~ A inflaÇão, tarilbém sOb ·coil
trole, não apresenta crescimento expressivo: merios de 
5% ao ano. 

Nas conversas com os Ministros do Comércio Exte
rior, e especialmente com o Presidente do Conselho de 
EStado, Todor Jivkov, qu-e nos deu a consideração de 
uma longa audiência, demonstrando grande interesse em 
dialogar sobre as relações com o Brasil. Alguns pontos 
mereceram especial enfoque, a exemplo da maior coope
ração técnico-científica e da melhoria do_comércio. Nes
_se__sentido, foram citados como modelos os numerosos 
convênios.com os países da Europa Ocidental e o Japão. 

Com- o Bras_il as transações têm sido modestas. Em 
1983, eles venderam para nosso mercado cerca d_e USS 
75 milhões, basicamente em produtos qlllmicos e anti
bióticos. As .iinportações do Brasil alCançam cei'cã. de 
US$ tOO milhões. Há portanto, em nossas relações co
merciais, um saldo que nos favorece e que se renova a 
cada_ano. I: natural que isto aconteça, diante da varieda
de de matêrias-primas e pi-odutos manufaturados que 
dispomos para o inercado internaciõnaL 

Devemos destacar o fato de que a Bulgáría tem uma 
economia totalmente _dirigida, e uma administração 
públka rigorosamente sob controle de um governo que 
est<Í no poder hâ ~uitos anos, com o suporte político in
terno ussegurado por dois partidos, e extremamente pela 
União Soviética. Um regime fechado, sem oposição or
ganizada, e uma estrutura político-partidária uniforme, 
sUbmetidos às- mesmas direU:izes; sem possibilidade de 
contrariar o que for determinado no topo da pirâmide 
ocupada pelo Executivo. Evidentemente não se trata de 
uma democracia nos padrões ocidentais, mas de um regi
me absolutamente monopolista, onde o Estado se coloca 
acima de tudo e de todos.~ uma opção que-foi impOS-ta 
ao povo búlgaro- no após Guerra, cujas círcunstâncias 
não cabe, neste mõmentO; analisar. 

A Bulgária tem um Governo alinhado com a politica 
soviética, em todos os sentidos. Sempre que podem, as 
au.toridades falam das preocupações com a corrida nu
clear, utilizando os mesmos argumentos dos -russos. 
Consideram fundamental o equilíbrio de fofÇas entre as 
partes lideradas pelos Estados Unidos e União Soviética. 
Como signatário do Pacto de Varsóvia, a Bulgária adota 
a mesma pregação de seus aliados contra o armamento, e 
proclama reiteradamente os seus desejos de Paz. InSis
tem nas denúncias dos interesses e ingerências dos norte
americanos na América Central, particularizando a si
tuação da Nicarágua, mas silenciam quanto à invasão do 
Afeganistão pelos russos. Aliás, o Senador Lomanto Jú
nior, como chefe de nossa delegação, em várias oportu
nidades, fez salientar, quando o tema era invocado, a po
sição brasileira, tradiêionalmente assumida, de condeilar 
a intervenção estrangeira, lembrando o princípio da autci 
determinação. Nessas ocasiões, citava o caso do Afega
nistão e de outros países, que sofriam das mesmas ale
gações em relação às intervenções na América Centrai. 

Enfim, com esta fala pretendemos tão-somente deixar 
Coil-sígfiida, nos AfJais do Sena~o F~deral, um pouco da 
experiência vivid~ durante as duas semanas que passa
mos na Bulgárfa e na Roménia, a convite de seus respec-
tivos Governos~ -

Desejamos, ao concluir este pronunciamento externar 
os nossos agradecimentos ao Sr. Dimtar Traikov, Em
baixador da República Popular da Bulgária no Brasil 
que foi sem dúvida o elemento chave que possibilitou 
esta visíta, da qual trouxemos agradáveis recordações e 
conhecimentos concretos da realidade deste país, com 
quem mantemos muito boas relações diplomáticas, cul
turais, e comerciais. 
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Desejamos, igualmente, na oportunidade em que co
memoram a sua data magna, levar os nossos votos ao 
povo búlgaro para que irmanados aos brasileiros possa
mõs contribuir efetivament_e para a paz entre as nações, e 

__ para o constante progresso de todas as atividades que ve
nhan~ engrandecer o homem e fazê--lo mais feliz nesta 
Terra, sem discriminações de qualquer natureZa. (TVluito 
bem!) 

O SR. PRESIDE:NTE (Lenoir Vargas)- Coõcedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMOB -_ES. Pronuncia o 
seguinte discurs_o.) --.,... Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na qualidade de fundador, presidente eleito várias ve
zes e, _atualmente, de presidente de honra da Associação 
B-ra~ileira de Enlissoras de Rádio e Televisão, recebi, on
tem, do Sr. Joaquim Mendonça, atual pres.idente dessa 

- prestigiosa entid_ade, a cópia da seguinte correspondên
cia, enviada ao nobre Deputado Josê Jorge, presidente 
da Comissão Mista do Congresso Nacional sobre o Pro
jeto ~e Lei n"' 10. de 1~84 que, pela sua jnegávet impor
tffinci_a, decidi trazer ao cgnhecimento do ple_nári9 do_Se
nad·o Federal: 

cjn• 1131/84 
Brasília, 18 de setembro de 1984 

ExceJentíssimo Senhor 
Deplr.i3áo -José Jorge 
M.D. Presidente da 
ComfsSãô Mist~ do Congresso Nacional 
Brasília~ DF 
Senhor Presidente: 
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Tele_visão-ABERT, face à apreciação do Projeto de 
Lei ri9 ro, -de-] 98"4--=- CN, pela douta Coriüssâo qUe V. 
Excia_- preside, vem, mui reSpeitosamente, na quaii
dade de representante das emissoras de rádio e tele
visão_do_País_, a presença de V. Excia expor e solici
tar o que se_ segue: 

I. Preocupada com a abrangê9cia do projeto 
em ref(àeilCiã. e êin virtude da magnitude da ques
tão, a ABERT, primelramenie requereu, sem êxito, 
uo Excelentíssimo Senhor Presidente da República a 
reti~ada do caráter de urgência na tramit.ição da 
proposta, 

2. Em que pese a legítima aspiração de se prote
ger a indústria nacional de informática, visando a 
capacitação tecnólogica do setor, a ABERTentende 
que O debate em torno da questão está se processan
do de maneira exacerbada, com reflexos negativos 
no desenvolvimento da economia, do mercado, e da 
livre iniciativ-a, pressupostos básicos do sistema de
mocrático e do regime econômico que o Brasil ado
tau. 

3. A Radio fusão brasileira, em virtude de segui
das manifestações de seus participes, tem atentado 
com grave preocupação para u abrangência que se 
pretende dar à chamada politica nacional de infor
mática, consubstanciada nõ artigo 39 da propositura 
sob exame. 
___ !'lesse sentido e_!ltre as vªria_s emendas apresenta
das ao projeto perante essa douta Coniissào, desta
camos a de n"' 13 de autoiia do eminente e preclaro 
Deputado Israel Pinheiro Filho, que delimita com 
precisão, através da nova redação proposta ao arti
go 39, o campo de atuação da Secretaria Especial de 
Informática, na área que lhe é peculiar, ou seja, a de 
computadõres eletrõnícos e seus periféricos. 

4. Destacamos, ainda, que a redação sugerida 
ao art. 3'1 pela emenda n9 13, retirada do item II •. "a 
apresentação e transfefência de infõrmaÇão" dãs 
chamada;i. "atividades de informática". Sem dúvida, 
a manutenção da redução original seria a consa
gração de violenta interferência na liberdade de ma
nifestação do pensamento, pressuposto constitucio
nal dos mais_s_lgnificativos na democracia. 
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5. ManifestandO o apoio à emenda Deputado 
Israel Pinheiro Filho, notadamente no que concerne 
ao artigo 3':>, e na certeza de que contaremos com o 
apoio de V._Excia. pãra a·Til.clusão da mesma ·na 
proposta em exame, formulamos nossos votos de 
elevado apreço e distina consideração. - Joaquim 
Mendonça, Presidente. 

EME'IDA N• 13 

Promova-se no Projeto as seguintes alterações: 
I- Dê-se ao art. J9 a seguinte redação; 

"Art. !9 Esta Lei estabelece a Política Nacional 
de Informática, seus fins e mecanisinós de foiinU:
Iaçào, cria o Conselho Nacional de InformátiCa -
CNI, dispõe sobre a Secretaria Especial de Informá
tica - SEI, e autoriza a instituição da Fundação 
Centro Tecnológico para Informática - CTI." 

II- Dê-se ao art. J? a segUinte reda:ção: 
"Art. J9 ____ E_ara efeitos- desta lei, consideram-se 

atividades de -ínfrirmática aquelas lígaâa:s áo lrafa
mento racional e automático da informação por 
computadores e seus periféricOs e Cõmpreeíridem es
pecificamente: 

I- pesquisa, desenvolvimento, produção, im
portação e exportação de componentes eletrônicos a 
semicondutor, opto-eletrônicos e assemelhados 
para computadores e seus periféricos; 

H- pesquisa, desenvolvimento, importação, ex
portação e fabricação de computadores e seus peri-
féricos; - -

III- importação, exportação e produção de 
programas para computadores; 

IV- estruturação e exploração de bases de da
dos; e 

V- prestação de serviços técnicos de processa
mento de dados, 

Parágrafo ifnico. Considera-se- computador o 
equipamento autônomo destinado à coleta, trata
mento, estruturução,- armazenamento, rCcupeiação, 
processamento e apresentação de informação, fican
do excluído desse conceito quando vier a ser inca r-_ 
parado, como parte ou peça, a uma outra máquina 
ou instrumento com função -principal." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

III- Dê-se ao inciso III do art. 49 a seguinte re
daçào: 

"III- a mobilização e a aplicação coordenadas 
de recursos- financeiros públicõs destimidos ao fo

- menta das atividad_es_ de informática." 
I V - Dê-se ao art. 59 a seguinte redaçào~ 
"Art. 59 __ Ê criado o Conselho Nacional de In

formática, presidido pelo Presidente da República, 
onde serão paritariamente representados o Governo 
Federal e o setor privado. 

§ I 9 Integrarão este Conselho 9 Ministro da In
dústria e do Comércio, o Ministro das Comuni
cações, o Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento, o Ministro da Educação e Cultura, o Minis
tro da Fazenda e o Secretário-Executivo do Conse
lho de Segurança Nacional, além de 6 (seis) repre
sentantes escolhidos entre listas tríplices apresenta· 
das, respectivamente, pela CoilTederaçã-o NaCiOnal 
da Indústria, pela Confederação Nacional do Co
mércio, pela Confederação Nacional da agricultura, 
pela Federação Nacional dos Bancos, pela Confede
ração Naciorial dos Trabalhadores na Indústria, e 
por uma entidade de classe_. de âmbito nacional, que 
repreSente produtores -de equipamentos cfe informá
tica. 

§ 29 Os representantes de que trata o parágrafo 
anterior deverão ser brasileiros, de reconhecida ido
neidade, e terão seus nomes aprovados pelo Senado 

·Federal após sua indicação pelo Presidente da Re-
pública. _ 

§ 39 O mandato dos membros do Conselho, re
presentantes do setor privado, será de"2 (dois) anos, 
permitida uma recondu_ção." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mtiito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada .mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 
horas c-Jo rillnutos, anteriormente convoCada, a seguin~ 
te. 

ORDEM DO DIA 

-1-·-~ 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida 
pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 497, de 

Setembro de r984 

1984), do Projeto de Decreto Legislativo nQ 19, de 1982 
(nç 137/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do acordo de co-produção cinematográfica entre-O 
Govel-no da República Fe-derativa do Brasil e o Governo 
da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fe
vereiro de 1981. 

-2-

Discussào_ern turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 97, de 1983 (n9 2.881/80, na Casa de or!gem), 
que acrescenta parágrafo aO art. 31 _da Lei n9 5.682, de21 
de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
definindo o voto cumulativo, tendo 

PAREÇER, sob n9 1.034, de 1983, da Comissão 
-de Constitui~ào e Justi~a, favOrável, com voto ven

cido do Senador Helvídio Nunes. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Câ
mara -n~ i41, de 1984 {nO? 3.015/84, na Casa de-origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis· 
põe sobre os cargOS-de Suplente de Juiz do Trabalho Pre
sidente de Junta de Conciliação e Julgamento, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 457, de 1984, da 
Comissão 

- de Servi~o Público Civil. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
g_islã.tivo nQ 25, de !984 (n9 138/82, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo sobre cooperação 
sanitária fronteiriça, concluído entre o Govenro da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venez!lela, em Caracas~ a 19 de fevereiro de 1982, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 490 e491, de 
1984, das Comissões: 

-de Relat"ões Exteriores; e 
-de Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Está encer
rada a sessão. 

(Le}•anta-.se a sessão às /8 horas e /6 minutos.) 

A ta da 153• Sessão, em 20 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

ÀS /8 HORAS[': 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS.SRS- SENA[)ORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Raimundo Parente
Gaivão ModestO- Odiicir Soares- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes.,......:. Hélio Queiras- Alexandre Costa
João Caste-lo ~José Sarney- Alberto Silva-- HelVLdio 
Nunes -João Lobo - Almir Pinto -José Lins
Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte
Martins Filho --Humberto Lucena- Marconde_s Ga
delha- Milton Cribral- AdC-rbal Jurema- Cid Sam
paio - Marco Maciel --Guilherme Palmeira - Luiz 
Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Ju
tahy Magalhà~.-:- Lomanto Júnior_- Luiz Viana-

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

João Culmon- José lgnácio Ferreira-:- Moacyr Dalla_ 
- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Morvan 
Acayaba- Âlfredo Campos _:_-A.~aral Furlan- Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito 
Ferreira~ Henrique Santillo- Mauro Borges- Bene
dito Canelas- Gastão Müller- Roberto Campos
José Fragelli- Saldanha Derzí- Affonso Ca:margo
Álvaro Dias- Enéas Faria- Jorge BornhauSe-n- Le
noir Vargas- Carlos Chiarelli - Pedro _Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Leonir Vargas)- A lista de 
presença--acusa o cOmparecimento de 61 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, deciãro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O SL 19-Secretárío vai proceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

- . PARECER N• 507, DE !984 
(Da Comissâo de Redação) 

:R.eda~ão do vencido para o segundo turno regimen
ta) do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A--COmiSSão apresenta a redaçào dÇl vencido para o se
gundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n? 
12, de 1 gs4, que dispõe sobre a dedução do lucro tributá
v~!. para fins do imposto sobre a renda das pessoas jurí-
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dicas, do dobro das d~pesas realizadas com a cons
trução, instalação e manutenção de creches destinadas 
aos filhos de S!=:US empregados. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984.- João 
Lobo, Presidente - Saldanha D~rzi, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 507, DE 1984 

Redação do vencido para o segundo turno regimen~ 
tal do Projeto de Lei do Senado n9l2, de 1984, que 
dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins 
do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do 
dobro das despesas realizadas com a construção, ins
talação e manutenção de creches destinadas aos ftlhos 
de seus empregados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 As pessoas-jurídicas poderão deduzir _do lu...:... __ _ 

cro tributável, para fins do _imposto sobre a renda, o 
dobro das despesas comprovadamente realizadas_ no 
período base, com construção, instalação e manutenção 
de creches destinadas aos filhos .de seus empregados. 

§ 19 A dedução a que se refere este artigo não podei"á 
exceder, em cada exercfcio financeiro-, isoladamente a 5% 
(cinco-p-or cento) e, cumulativamente com as deduções 
de que tratam as Leis n9 6.297, de 15 de dezembro de 
1975 e n9 6.321, de 14 de abril_de 1976, a tO% (d~:z; por 
cento) do lu_cro_ tributây~l. 

§ 29 As pessoas jurídicas, para fazerem jus à de
dução- prevista neste artigo, deverão s_ubmeter a cons
trução, iilstalação e maril.itenção das creches à aprovação 
dos Ministérios .do Trabalho e da.J~r_~yidência e Assistên
cia Social, através da Legião Brasileira de As.s_i_st~ncia - __ 
LBA, na forma que _dispuser o Regulemento do P_oder __ 
Executivo. 

§ )9 As despesas não deduzidas no__ exerc[cio finan
ceiro correspondente poderão ser transferidas para de
dução noS 2 (dois) exercícios financeiros subseqüentes. 

Art. 29 As pessoas jurídicas, na instalação e manu
tenção das creches a que se refere o art_igo anterior, ctev:e
rão conferir priOridade de atendimento aos filhos de tra
balhadores de baixa reri.da. r 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho 
articular-se-â __ com o MiniStério da Pre_yidencia __ e Assis
tência Social, através da LegiãO Bras_ileirad_e Assistência 
- LBA, para efeito de exame, aprovação e superVisão 
das creches. . . - - . ·"". 

Art. )9 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 4<:> Esta Lei entra em vigOr na data de sua publi
cação. 

ArL _51' Revogam-se as disposições em ~ontrário. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1~'-Secretãrio. - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N.Z26, D!l 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art, 37 t, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n<:> 
57, de 1984, que autoriza o Governo do Estado da Paraí-
ba a_ele_var em CrS 1.290.278.084 (um bilhão, duzentos e 
noventa milhões, duzentos e setenta e oito rilil e oitenta e 
quatro cruzeiros)_o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1984. -- Aloysio 
Chaves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 227, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Ofícío S/14, de 1984, pelo 
qual o Senhor Governador do Estado de Minas Gerais 
solicita autorização do Senado para que aquele Estado 
possa -contratar operação de crêdit.ó externo no valor de 

US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de 
dólares norte-americanos.) 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1984.- Aloysio 
Chaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Os requeri
mentos lidos serão apreciados após a Ordem do Dia: da 
presente sessão. (Pausa.) 

Em sessão ·anterior foi lido o Requerimento n~' 224, de 
1984, de autoria do Senador o\marat Peixoto~ solicitando 
autorização do Senado para participar da Delegação 
Brasileira à 72• Reunião da Associação- Interparlamen
tar, a realizar-se em Genebra, no corrente mês. 

O citado requerimento deixou de ser apreciadÔ, na
quela oportunidade, por falta de quorum. 

Passa-se portanto à apreciação do requeriment:o. 
A matéria depende de parecer da Comissão de Re-

lações Exteriores. -
Solicítõ--ão nobre Senador Itamar Franco o parecer da 

Comissão de Relações ExterioreS~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Se
- nadares, 

O nobre Senador Amaral Peixoto, tendo sido convida
do para participar da Delegação Brasileira à LXXII 

_Conferência lnterparlamentar a se realizar em Genebra, 
nQ_ período de 24 a 29 do corrente mês, solicita-ª deyid_a_ 
autorização para se ausentar do Pais, a fim de cumprir a 
referida missão, nos termos do art. 36, § 2"' da Consti
tuição, e art, 44 do Regimento Interno. 

Sr. Presidern~ e Srs. Senadores, seria desneo;:essário fa
larfl}os_sçbre o Sen_ac;lor.Amaral Peixoto nesse pedido de 

__ licença de S. Ex• Os Srs. Senadores, por certo, conhecem 
- perfeitamente o Senador Amaral Peixoto, não só por suã 

presença no Parlamento Nacional, como também já ten
do exercido o cargo de Embaixãdor do BrasiL Razão 
pela qual, Sr. Presidente, noss-o parecer é favorâvel. 

O_ SR. ~RESIDENTE (Lenoir Vargas)- O parecer é 
favOráveL - · - --

<2..mple(ádâ ~a_!nStruç_ão da m~_éri3~-p~~a-se à ·s~~ 
aprec1ação. 
- Em votação o requerimento. 

Ós Srs. Seilãdores que o aProvam quelram permaneCer 
sentados. (PaUsa.) · 

Aprovado. 
Ap-rovado õ -requerimento, fiCã êonce(lida a lLCença-so.; 

licitada. 

O SR. J?R~ID~NTE (lenoir Vargas)~ Sobre a me
sa, comunicação que vai Ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Senhor Presidepte: 

Tenho a honra ~e comunicar a VC?~!>a __ Ex.celêncí<!_ qu~ 
me ausentare] áõ -Pais, a partir de 21 de setembro a 20 de 
outubro, para devidamente autorizado pelo Senado, na 
forma do art. 36, § 2~' da Constituição e art. 44 do _Regi
mento Interno, participar da Delegação Brasileira a 72• 
Conferência Interparlamentar a realizar-se em Genebra, 
no período de 24 a -29 de_ setembro do corrente. 

Atenciosas saudações, --Amaral Peixoto. 

o SR. PRÊSniÊNTE (Lenoif Vãrgâs)- A Presidên-
cia fica ciente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
DiscUssão, em turno único, da redação final (ofe

recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n<:> 
497, de 1984}, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
19, de 1982 (n9 137/82, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Co-Produção Ci-
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oematogr_Mica entre o_ Go_verno da R,_epública Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Pa:rgue-_~ 
sa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em discus
são (Pausa.) -

Não havendo querrl peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a dis_cussão, a redação final ê considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do artigo 359 do 
Regimento Interno. 
_O projeto vai à promulgação. 

É a_ seguinte_a !edação_Jinal ap.rovada: 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo q9 
19, de 1982 (n9 137/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Corigresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
~~~~~-~, Presidente do Senado federal, 

- promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1984 

Aprova o texto do Acordo de Co-Produçào Cine
matográfica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o GoVerno da República Portuguesa, fu
mado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

O CongresSo Nacional decreta: 
ArL 19 1:. aprovado o texto do Acordo de Cc

Produção Cinematográfica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

Art. 29 _ Este Decfeto Legislãtivo entr"a em vigOr na 
data de sua publicação. -

O SR. PQ.ESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2: 

DiscuSsã-o, em turno ~nico, do ProjCtõ de Lei da 
câmara é97, de 1.~~3 (~~-2.8_8lj80, na casa deori-

- geiii), que acreScenta parágrafo ao árt. 31 da Lei n' 
S.681,_de 41Jkjulho de- 197(- L~i Orgâp!ca_9os 
Partidos Políticos, definindo o voto cumulativo, 
Tendo 

PARECER, sob n9 1.034, de 1983, da Comissão 
-De ConstituiçàCt de Justiça, favOrâvel, com 

-· _::VotO_-VeriéiÓQ__çlg _Sr. -Senador_I:Iely[dio Nunes. 

Em discussão; (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãO. 
Em votação. 
O SrS. SenadoreS_ QUe api-ovaiii o projeto queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o Projeto fd. -a-sanção. 

b o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 97, DE 1983 
(n9 2.881/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 31 da Lei n~' 5.682, de 
21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos,_ d_efinindo o voto cumulativo. 

OTÔngresso NaCionãi-deáeta:-
Art. !9 O art. 31 da Lei n"' ~.~82, de_2l de julho-de 

1971- Lei Or&ânica dos Partidos Políticos, passa a vi
gorar acrescido do seguinte parâgrafo, numerado coino § 
29, alterando-se para§ J9 seu ãtuat parágrafo único; 

"Art. 31. 
§ i' 

§ 29 - Entende-se como voto cumulativo aquele 
dado por um mesmo convencional credenciado por 
mais de L.~~n--títUio~•· - -
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Art. 2~" Esta Lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogan-se as diposições em contrár1o. 
O SR. PRESlDENTE (Lenoir Vargas) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de _Lel d<~: 
Câmara n~' 14!, de r984 (n~> 3.015/84, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre os cargos de Suplente de 
Juiz do Trabalho Presidente de Junta d~ Conci
liação e Julgamento1 tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob ii' 457, de 1%4, 
da Comissão 

- De Serviço Público Chil. 

Em diScussão. (P<!,usa.) _ _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são~ _ 
Em votação. 
Os _srs. Senadgres que aprovam o projeto QUeiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado_. 
o projeto )rá a sanÇão. 

t ri seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 141, DE 1984 

(N9 3.015/84, na Casa de OrigellJ.) 

De IniciatiVa do Senhor 
Presidente da República 

Dispõe sobre os cargos de Suplente de Juiz do Tra
batho Presidente de Junta de Conciliação e Julga
mento. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 111 Os atuais Suplentes de Juiz do Trabalho Pre

sidente de Junta de Condiiaçãú e Julgam~!tlo, em exerci
cio eni qi.iãisqt.ier· Oãs Regiões da Justiçã do Trabalho, se
rão nomeados Juizes Substitutos dos Qu-adros respecti
vos, mediante prova de habilitação orgailizada e realiza
da pefos Tribunais Regionais a que estejam vinculados. 

Art. 211 A prova de habilitação a que alude o artigo 
anterior será realizada de_ conformidade com as ins

truções expedidas pelo Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho e _deverá estar concluída dentro de 60 (~es
senta) dias contados da publicação desta Lei. 

Parágrafo únicO: ~ão se inscreVendo ou não sendo 
aprovados, os Suplentes de Juiz do _TI:'abalho Presidente. 
de Junta de Conciliação e Julgamento de que trata esta 
Lei permanecerão no exercício de suas fun_ÇÕes, nas con
dições atuais, em qUadro à parte, extinguindo-se os r~s
pectivos cargos Quando vaga-rem. -

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 411 Revogam-se as disposições em contrario-. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 4: 

Discussão-;-em tuino-úniC-ci, ·dOPiõje(o de Decreto 
Legislativo n9 25, de 1984 (n9 138/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre COoPeólÇãó-S'ai:Jitária FronteiiiÇã:;-coOcluído 
entre o GoVerno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, em Cara
cas, a 19 de fevereiro de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, Sob nos 490 e 
49 1, de 1984, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Siuíde. 

.Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seção II) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirãffipermanetet 
sentados. (Pausa,) 

AproVado. 
O projeto irá a Comissão- de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 25, DE 1984 

(N9 138/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sani
tária Fronteiriça, Concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Venezuela, em. Caracas, a 19 de fevereiro de 
1982. 

ó COngress'! Nacional decreta: 
Art. l? __ Fica aprovado o texto do ACOraQ sObre 

Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluído entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
RepúbliCã da Vene'Zueia-, em_ C_aracas, a 19 de-re-vereirq 
de 1982. 

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n9 226, lido no Ex
pediente de urgência para o Projeto de Resolução n<? 
57/84. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerímento, passa-se à ã.preciaÇão-da 

matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso

luçào n9 57, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Eco~omia corllo--corlclusão de seú PirCcer n9 503, de: 
1984), que autoriza o Governo do Estado da Paraí
ba a elevar em Cr$ 1.290.278:084,00 (hum bilhão, 
_duzentos e noventa milh_Pes, duzentos e setenta e 
oito mH e oitenta e quatro cruzeiros) o_moQtãnte. de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 504, de 1984, da Comissão-
-De Constituição e Justiça. pela constitucionali

dade e juridicidade. 
Em discussão o projeto. (Palmas.) 
Não havendo quem peça· a-palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçãa. 

o SR.· PRESIDENTE o.:enoir VafgaS) ~ ~obrf!_ a me
sa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 19-Sec-retário 

É Jida a seguinte: 

PAllECER N• 508,DE !984 
(Da Comisd.o de Redação) 

Rediação finaJ do Projeto de Resolução n9 57, de 
!984, 

Relator: Senador José Lins 
-A Comissão apresenta a redação final do Projeto de _ 

Resolução n9 57, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado da Paraíba_ a contratar operação de crédito no valor _ 
de Cr$ 1.290.278.084,00 (um bilhão, duzentos e noventa 
milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e quatro 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984.-Passos 
Pôrto; Presidente- José Lins, Relator -Jorge Kalume. 
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ANEXO'AO PARECER No 508, DE 1984 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 57, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, _indso VI, da Constituição, e eu, 
-----· Presidente, promulgo a seguínt~ 

RESOLUÇÃO No , DE 1984 

AUtoriza o Governo do Estado da Paraiba a co~Joo 
tratar·- operaçãO ·de crédito no valor de Cr$ 
1.290.278.084,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa 
milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e qua~ 
tro cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'? É o Governo do Estado_ da Paraíba, nos ter~ 

mos do art. 211 .. da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 1.290.278.084,00 (hum 
bilhão, duzentos e noventa rntlhões, duzentos e setenta e 

_oito mil e oitenta e quatro cruzeiros), correspondente a 
138.670,84 ORTNs, _considerado o valor nominal_ da 
ORTN de Cr$ 9.304,61 (nove mil, trezentos e quatro cru, 
zeiros e sessenta e um centavos), vigente em março de 
1984, ji.m-fo à Caíxa Econômica Federal, esta na qualida· 
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada à construção e equipamento da 
Academia de Policia, de dois Institutos de Polícia Cientí
fica e aparelhagem do Sistema de Comunicações-da Polí, 
cia Civil_ do EstadQ da Paratba, obedecidas as cqndições: 
admitidas_pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Procedida à 
leitura e achando-se em regime de urgência a proposição
cuja redaçào final acaba de ser lida, esta deve ser subme
tida imediatamente à apreciação, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não huvendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os.Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul~ 

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Passa-se 
agora à apreciação do requerimento n11 227, lido no expe
diente de urgência para o Oficio S-14/84. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

senta.dos. (Pausa.)_ 
Aprovado 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciaçãO da matéria que foi despachada às Comissões de 
Finanças, e de Constituição e- Justiça. 
- Sobre a mesa parecer da Comissão de Finanças que 
vai ser lido~ pelo Sr. 19-Secretárlo. 

~ lido o seguinte. 

PARECER No 509, DE 1984 

Da Comiss~o de Finanças, sobre o Oficio "S" nll 
14, de 1984 (n9 1.992/84 - na origem) do Senhor 
Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar ope .. 
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao financiamen .. 
to do Programa de Innstimentos do Estado. 

Relator: Senador Itamar Franco 

O Senhor Governador do Estado de Minas GeraiS so
licita ao Senado Federal, nos termos do arL 42, item IV, 
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da ConstituiÇão, a competente autorização para· que 
aquele Estado possa contratar uma operação de emprês~ 
timo externo no valor deUS$ 250,00_0,000.00 (duzentos e 
cinqUenta mithões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, destinada a 
financiar o Programa de f_nvestimen_tos do Estado, 

O Chefe do Execu-tivo do Estado de Minas Qei'ãis -in
forma que: 

"à captação dos recursos se d_estinará a setores de 
obras e serviços· essenciais à manutenção do atual 
ritmo de desenvolvimento econômíco_e. Spçjfl,i do 
Estado, assim distribuídas: 

I- USS t5.0,000;ooo~oo (céhto e c1_fiqaenca~ m1-
lhões de dólares), para aplicaçã_o em obras de infra
estrutura económica e soCial (energfa-;-Transporte, 
habitação e saneamento básico); 

II- US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dóla· 
res) para progritmas e projetas a serem executados 
em pequenos municíPios-das diversas regiões doEs
tado, especialmente nas áreas de saúde, educa-ção e 
infra-estrutura de apoio à produção e comer_çiali~ 
zaçào de produtos agrícolas." . 

Em atendimento às normas da Comissão de Finanças 
foram anexados ao pleito, os seguintes elementos funda
mentais para a análise do endividamento estadual: 

a) resumo do dispêndio anual com o serviço da dívida 
intralirnite (principal +juros+ encargos), inclusive as ga
rantias, no período de 5 anos, incluído o exercício em 
que for feito o pedid~; 

b) resumo do dispêndio anuarcom o serviço da dívida 
extralimite (principal + juros + encargos), inclusive as 

garantias, no período de 5 anos, incluído o exercício em 
qoe ror feito o pedido; 

c) resumo do desembolso anual com o serviço da divi
di externa em- dólar ou outra qualquer moeda, com
preendendo o principal +juros +_encargos, no período 
de 5 anos, incluído o exercício em que for feito_o pedido; 

d} posição atual do endividamentO- íriternO na forma 
~ do que estabelece a Resolução n~> 62, de 1975, do senaa·o 

Federal (art. 2~> itens I, II, III); 
e) informação sobre a finalidade do emprêstimo plei

teado (integralização de capital, fin-anciamento específi
co de obras, serviço ou programa); 

f) posição da dívida intralimite; 
g) posição da dívida extralimite; 
h) posição da dívida externa; 
i} receita arrecadada em t_983; 
j) operãções de crédito realizadas em 1983. 

Foram enviados os seguintes elementos principais iii
dispensáveis para exame de pleitos da espécie. Assim tc
mos:-

a) Dívida Consolidada Interna e Externa 

Pos:- 31· 7-84 - Em Cr$ r.ooo.uo 

Dívida 

_a_ 1 - ln1:_ralimite 
a. 2 - Extralimite 

(*)a. J - Externa 

- Total = 

(*) Convcr:l\lio j USS ~ Cr$ 1.905 

Administração Direta 

861.075.784 
523.993.130 
797.600.009 

2.182.668.923 

(em 31-7-$4) 

b) Cronograma de dispêndio da dívida interna (intra + extra) e da dívida externa + operação em exame- (amortização 
+ encargos) 

Período Intralimite Extrallmite 

1984 252.03-9.540 -26.615.517 
1985 227.810.133 33.283.359 
1986 248.377.170 34.069.330 
1987 182.831.058 34.393.253 -
1988 242.687.087 32.447.389 
1989 83.032.570 3!.279.234 

c) Posição do endividamento em função da receita arre
cada em 1984 (Res. n's. 62/75 e 93/76) 

c. I. Receita arrecadada em 1983 
c.2. Op.-de crédito realizadas 
c.3. Receita Uquida 

e) Limites Reais: 

Em CrS 1.000,00 

= 827.819.000 
= -183.863.000 
= 643.956.000 

Intra 
I- Montante Global Extra 

Externa 
T. Montante 
Intra 

III- DispêndiO Anual Máximo Extra 
Externa 
T. Dispêndio Anual 

Conclusões: 
I Montante Global - Com um valor global de Cr$ 

861.075,784 mil, a dívida por títulos representa Cr$ 
785.014.042 mil, valor que é automaticamente renovado 

Total Interna Externa 
Adm.direta contratada 

134.306.506 
209.999.708 

-- 236.655.734_ 
217.716.557 
197-088.875 
156.079.897 

c.4. Correção da Rec. até julho 
(índice 1,890) 

c.5. Receita Líquida para cálculo 

d) Limites Regulamentares: 

Em Cr$ 1.000,00 

Externa 
Op.exame 

2.28§.000 
,55.711.725-

- 72.430.005 
72.430.005 
72.430 005 
98.909;505 

= 573.185.000 
=1.217.141.000 

I - Montante Global (70% -Rec. Liq. Cor.) 
851.958.000 
II - Dispêndio anual máximo (15% Rec. Liq.) 

182.562.000 

861.075.784 

797.600.009 
l-658.675.793 (lnti"~a +-_Externa) 
252.039.540 

134.306.506 
386_.346.046 (Intra+ Externa) 

pela nova colocação destes títulos no mercado, numa 
forma de rolagem da dívida que se torna au_to
fin-anciável e constante. Assim, a dívida por títulos cons
titui 91,76% do montante global da_dívida estatal. A ea_r-
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cela resfante - Cr$ 76.061 bilhões - representando 
8,84% da dívida global constituem parcelas que deverão 
ser realmente amortizadas pelo Tesouro do Estado. Des
ta forma, apesar de um montante elevado (Cr$ 861.075 
bilhões) o·erário feirá qUe arCar com uni deSembolso de 
pouco menos de lO%, pois a outra parte tem um finan
ciamento .riyfomátiço não constítuindo preocupação de 
desenibolso imediato. 

II D~spêndio Anual - Da mest:na forma, o maior dis
pêndio é constituído por títulos (Cr$ 235.804 bilhões de 
CrS 252.039 bilhões). Deste valor, excluídas a reapli
cação dos papeis vicendos, restaria apenas o ónus dos ju
ros (5 a 9% a. a.) que-repre.~entam a preÇos de julho de 
1984, um dispéndio efetivo anual de Cr$ 30 bilhões. As
sim, o dispêndio anual de Cr$ 252.039 bilhões seria redu
zido para Cr5 46,239 bilhões já incluído neste total os di
pêndios por contrato (Cri 15,142 bilhões) e por garantia 
(Cr$ !,093 bilhões). 

Analisada a parcela da dívida externa, verificamos que 
o Est?.do _apreSenta um dispêndio previsto para 1984 de 
Cr$ 13~, 306 bilhões, que acre~cido ao dispêndio -com a 
(fívida interna de Cr$ 46,235 blihões soffiam Cr$ 180,541 
bilhões, valor que está aquém do limite fixado pelo item 
III do art. 2"' da Res. n'i' 62/75, do Senado Federal que fi-· 
xOu para Jtilh0-8_4, o valor de Cr$ 182,562 bilhões. Há a 
consjderar, ainda, que do dispêndio da dívlda externa 
(Cr$ I 34,306 bilhões), 60%·CCS. 80,583 bilhões) ~serão 
constituídos em típica rolagem desta dívida, não cOnstí
tuindo efetivo desembolso do Tesouro Estadual, que fi
cará com um desembolso real de Cr$ 126,818 bilhões 
para o exercício de 1"984, aquém, portanto, da autori
zação contida no art. 2"', item III, daRes. nl' 62, de 1975. 

Para atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 

_os seguintes documentos: 

a) cópia da Resolução n\' 3.187, de21 de setembro de 
1983, da Assembléia Estadual, autorizando o Poder Exe~ 
cútfvo a.-contratar uma operação -de crédito externõ, até 
o valor deUS$ 250 milhões de_dólares norte-americanos; 

0 b) AvTso n"' 638, de 18 de julho de 1984, da SEPLAN, 
reconhecendo o carãter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até o limite de US$ 
250,0-- milhões, obedecido o seguinte cronograma: em 
1984, USS 120,0 milhões; em 1985, USS 130,0 milhões; 

c) Exposição de Motivos nl' 089, de _6 de agosto de 
I 984 do Senhor Ministro de Estado da fazenda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon~ 
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição~ 

df- 0flci0 .. (FIRCE-CREDE n9 84/214 do Di!parta
mento de Fiscalização -e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação_ em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Dec. nl' 65.071, de 27~8-69 e pelo 
Dec. n9 84.128, de 29-10-79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (interna e ex
tei'ria), éõm os -documentos exigidos por esta Comissão 
para--anãfiSe de relatos da espécie. -- -- ---- --

O exame da·s- condições creditícias da operação estã 
- efetuado pelo Ministério- da Fazenda, em articulação 

com o Banco Ceriti·3.I do Brasil, nos termos do art. }9, 

itim II do Decreto n\' 74.157, de 6 de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiãdor. 

O Senhor Presidente da República autorizou o G_over
~ no do Estado de Minas Gerais a dirigir-se ao Seriado Fe

deral, na forma do art. 42, item IV, da ConstitUição. 
(DOU de 20-8-84). _ 
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No caso, foram cumpridas as exigências do Regimen-
to Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos 
favoravelmente à solicitação, nos termos do _seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
realizar operações de empréstimo externo no valor de 
US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao financiamen
to do Programa de Investimentos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. \<:> _-~o Governo do Estado de Minas Gerais 

autorizado a reatizar, com a garantia da União, uma 
operação de empré.stimo externo no valór de- US$ 
250,000,000.00 I duzentos e cinqUenta milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras m_oedas, 
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado 
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do _Banco 
Central do Brasil, destinada ao financiamento do Pro
grama de Investimento do Estado, e_ ao pagameri_t8 dos 
compromissos externos existentes e vencíveis em 1984 e 
1985, obedecido o ·3eguinte cronograma de contratação: 
em 1984, USS 120,000,000.00 (cento e vinte. mllhões de 
dólares norte-americanos): em 1985, USS 130,000,000.00 
(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos),. 

Art. 2-<:> A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do. Brasil, nos termos do art. ]9, item II, do Decreto n"' 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecid~s as demajs exi
gências dos órgãos encarregados da execução_da política 
económico-financeira- do -Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Resolu_ção n9 3.f87 de 21 de setembro de 
1984, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
rais, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984. --Jutahy 
Magalhães, Presidente - Itamar Franco, Relator - AI~ 
mir Pinto -Jorge Kalume - VIrgílio Távora- PII.Ssos 
Pôrto -Jorge Bornhausen - Saldanha D~rzi - Roberto 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela tramitação do 
Projeto de Resolução n'i' 58/84 que autoriza·o Governo 
do Estado de Minas Gerais a contratar operação de cré
dito no valor de duzentos e cinqUenta milhões de dólares 
norte-~mericanos, dependendo de parecer da Comissão 
de Cons_tituição e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre _Senador Alfredo Campos 
para proferir o parecer. -

O SR. ALFRED() CAMPOS (PMDB - MG. Pani 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ 

A Comissão de FinanÇas, nos termos regimentais, 
apresentou Projeto de Resolução que autoriza o Gover
no do Estado de Minas Gerais "a realizar, com a gilran
tia da União, uma operação, de empréstimo externo no 
valor de US$ 250,000,000.00 _(duzentos e cinQi.lenta mi
lhões de dólares norte-americanos) ou o eqUivalente em 
outras moedas _de_ principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado sob a orientação âo-Miriistério da Fazenda 
e do Banco Central do Brasil. destinada ao financiamen
to do Programa de Investimentos -do Estado, e_ ao paga
mento _dos compromissos externos existentes e vencíveis 
em 1984 e 1985, obedecido o seguinte cronograma de 
contratação: em 1984, US$ 120,000,000.00 (cento e Vinte 
milhões de dólares norte~americãnos); em 1985, USS 
130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares norte
americanos)". 

2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 
29 do referido projeto, ~~realizar-se-â nos term-os aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditfcias da operação a ser efetuado pelo Mi-
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nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos -termos do art. J9, item-II, do Decreto 
n9 74.157, de 6 de junho de t 974, obedecidas as dem~is 
exigências dos órgãos encarregados da execução da poH
tica econômico-financeira do-Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Resolução n<:> 3.18:7, de 21 de setembro de 
1984, da Assembléia Legislativa do_Estado de Minas Ge
rais, autorizadora da operação". 

3. Para atender as disposições do RegimentO Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao proc.essa
do os seguintes documento_s, além dos exigídos pela C o~ 
missão de Finanças, conforme o exame do parecer da
quela Comissão: 

a) cópia da Resolução n<:> 3.187, de setembro de 1983, 
autorizando o Governo Estadual a contratar uma ope
ração de crédito externo, atê o valor de US$ 250,0 mi
lhões de dólares norte-americanos. 

b) Aviso n<:> 638, de 18 dejulh~ ~e 1984, da SEP~AN, 
reconhecendo o caráter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, até O limite de USS 
250,0 milhões, obedecido o seguii1te cronograma: em 
1984; ÜS$ 120,0 milhões; em 1985, US$ 130,0 milhões. 

c) Exposição de Motivos n~ 89, de 6 de agosto de 1984 
do Senhor Ministro de Estado da Fazen_da, favoi-áVeJ, 
enviada ao Senhor Presidente da Repóblica, propondo o 
seu encaminhamento ao Senado Federal, ·para os fins do 
art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Ofício (FIRCE-CREDE n~ 84/214) do Departa
mento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangei
ros, credenciando a operação em pauta, conforme atri
buições conferidas pelo Dec. n<:> 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Dec. n<:~ 84.128, de 29-10-79, e - - - -

e) -coffiportafnento da dívida EStãdual (Interna e Ex
terna); cOm os documentos exigidos por esta Comissão 
para análise de pleitos da espécie. 

4. Como se verific:â~ do expOsto, a matéria foi -deta
lhadamente exalt!-inada pela Comissão de Finanças, que, 
3Pós cumpridas todas as exigências regimentais, (art. 
403, alínea a, b e c), opinou pela aProvação da solici: 
tação do Governo do Éstado de Mirias GeraiS~ nos ter
mos do projeto de resolução que apresentou, na forma 
do art. _108, item VI. 

5. No que compete a esta Comissão examinar~ as
pecto jurídico-constitucional - nada há que possa ser 
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O parecer é 
favorável. Completada a instrução da matérla, passa-se à 
discussão do projeto em turno único. 

"Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovad_o o projeto, a matéria ~ai à Comissão de Re~ 

dação. - · -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, redação final ci_ue será lida pelo Sr. 1~'-Secfetário. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 510, DE 1984 
(D~ Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução o'i' 58, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redação final- do Projeto de 

ResolUção n<:> 58; de 1984, que autoriza o Governo doEs· 
tado de Minas Gerais a contratar operação de emprésti
mO eXterno no Valor de USS 25G,OOO,OOO:UO (duzentos e 
cinqUenta milhões de dólares americanos), destinada ao 
financiamento do Programa de Investimentos do Esta
do. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984.- JoãQ 
Lobo, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Passos 
Pórto. 
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ANEXO AO PARECER N~> 510, DE 1984 

Redaçilo final do Projeto de Resolução [19 58, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO IV, da ConstitUiÇão, e eu, Lenoir Var
gas, Presidente, promulgo· a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
C4;)ntratar ope-ração de empréstimo externo no valor de 
USS 250,000,000.00 (duzentos e clnqüenta milhões de 
dólares americanOs), destinado ao financiamento do 
Programa de Investimentos do Estado. 

O Senado_ Federal resolve: 

Art. I<:> E o Governo do Es.tado de Minas Gerais au
torizado a realizar, com garnntia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
.~50,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do MiniStérlo da Fazenda e do Banco Central 
do Brasll, destinada ao financiamento do Programa de 
Tnvestiinei"l.tos do Estado, e ao pagamento de compro
missos externos venCíveis em 1984 e 1985, obedecido o 
seguinte cronograma de contratações.: em 1984, USS 
120,000,000.00 (cento e Vinte milhões de dólares ameri
canos); em 1985, US$ 130,000,000.00 (cento e trinta mi
lhões de dólares americanos). 

Art. 2~' A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crednícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministérío áa Fa-zenda, em articulação com o Banco 
Central do Biasil, nos termos do art. 19, item II, do De
creto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econõmico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, o disposto na Resolução n<:> :LI_87, de 21 de se
tembro de 1984, da Assemblêia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, autorizadora da operação. 

Art. 3<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, esta deverá ser submetida imediata
mente á apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram p"erminecer 

J;~ntid-ps_- (Pausa.) 
- Aprováda. 

AproV.ada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir vargas)- Nadã- mais 
havendo a tratar, vou encerrar a apresente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do ProjetO de Leida Câma
ra n~' 10, de 1981 (n~> 1.529/79, na Casa de Origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dQS ex-c_ombatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 
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Votação_. em turno único, do Projeto de Lei dª Câma
ra n'» 44, de 1981 (n" 587/79, na Casa--de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, r6visfaS, cartazes, anuãrios oU 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização_ 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se-
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e-187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável, com voto ve_ncido dos Se
nadores Bern_ardino Viana, José Uns e LeoQir Vargas; e 

- de Finanças, fa vorãvel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (n'>'227 f15, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação- de contra
tos de atletas profissíonais, e-dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislaçiio Social; e 
- de Educação e Cultura. 

4 

Votação, em turno úfliCo; ao PrÇjeto de Lei -aa C&ma
ra n'i' 65, de 1979 (n~' 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES sob n•s 335 e 336, de !980 e 635 e 63J, 
de 1981, das Cãinissões: 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, )9 

pronunciamento: contrârio; 2'i' pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 1'>' pronunciamento: favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jufidicidade do Projeto e da Emenda d~:: Plenário, 

5 

Votação~-em turno iíiüCo, -do-P-rOjeto de Lei_Qa Câ-ma
ra n<? 148, de 1982 (n<? 4.607/81, na Casa de oriiem), que 
autoriza o Poder Executivo a promover a transforinação 
da Fundação Universidade de Caxias do Sul em Função 
de Direito Público, tendo 

PARECERES, sob n~>s-365-e 366, de 1284, das COmis
sões: 

-de Educação e Cultura, favorável; e 
-de Finanças, contrário, com Voto" vencido, em sepa-

rado, do Senador Pedro SimOn, -

6 

Votação, em turno único,_do Projeto de Resolução n~' 
26, de 1984 (apresentado pela Comissão _d_e _EcQnomia 
como conclusão de seu Parecer n'>' 248, de 1 984), que au
toriza a Prefeitura MuniCipal de Tenente Ananias (RN) 
a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhõe_s, qua
renta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen
tavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"s 249 e 250~ de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitu-cionalidade e 
juridicidade_; _e 

- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno úníco,_dõ Requerimento n~>ISI. de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce-
na, solicitando, nos termos do art, 371, aHnea c, do Regi- _ 
menta Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

no;o 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto-lei n" 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sllblegendas). 

8 

Votação, eiil turno único, do Requerimento n9 188, de 
1984;-aos-senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos -do art. 371, c, do Regimentç 
Interno, urgência para o- Projeto de Lei do Senado n~> 

140, de 1984, de autoria de Senador Nelson Carneiro, 
qu-e altera a redação do art. 250 e restabelece os arts, 252, 
253 e 254, todos da Lei n~> 4.737, de IS _de julho de 1965 
-- Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei n~> 
1.538, de 14 de ·abril de 1977. 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art, 296 do Regimento Inter
nO}, dO Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n9 
1.511/75, na- Casa de origem}, qUe acre~centa parágrafo 
ao art. 59 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei_ Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob nQs 692 e 693, -de 1982, das Comis
--sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta: e 

-de Constituição e Justiça, peta injuridicidade __ do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com VotO vencido, em separado, do Si:nador FrancO 
Montoro. 

_O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer-
rada a sessão. -

( Levant~~·se a sessão às JS ho;ãs e 56 lni~;ios.·) 

DISCURSO l'RONUNCIADO PELO SR. 
- IOÃO CALMON NA SESSÃO DE /9-9-84 E 
-- QVE,_ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 

SERIA PUBUCADD POSTKRIORMENTE. 

·O SR. JÓÀO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela priffieira vez; desde 1971 quando iniciei o ffieu 
primeiro mandato de Senador, passo, a partir de h o] e~ a 
irllegrar a Bancada da OpoSição nestã CaSa, -como O 

_mais novo Parlamentar filiad_o aó Parti_do do Movimen-
to Democrático Brasileiro. 
- Neste momento, sinto-me no dever de transmitir à 
Bancada _do PDS a minha gratidão pelo apreço e pela 
conside[ação que sempre me dispensou. Só deixo nos 
quadros do PDS, nesta Casa, amigos diletos que sempre 
me honraram e me estimularam com a sua simpatia. Um 
desses amigos está, neste momento, no plenário do Sena
da, __ Q nobre Senador Lenoir Vargas, que jã encontref no 
exercício do seu mandato, em 1963, quando torriei Posse 
na minha cadeira de Deputado Federal, eleito pelo PSD. 

Sr. J,'residente e Srs. Senadores, eu não poderiã deixar 
de expor algumas das razões que me levaram a deixar os 
quadros do PDS para me incorporar ao Partido .do Mo
vimento Democrático Brasileiro. Fui eleito em 1962, e 
lqgo no ano seguinte iniciei uma luta contra o Governo 
João Goulart e contra os que o apoiavam. Entretanto, 
em nenhum momento, durante essa batalha, preguei a 
necessidade de uma revolução ou de um golpe armado. 
o-que eu entendia, então, como entendo hoje, é que, 
quando se interrompe a normalidade institucional num 
país, nunca se sabe quando poderá ser restabelecida. 
Nunca participei de reuniões de conspíi-aÇào em favor de 
uma revolução. Invoco, inclusive, o testemunho do Ge
neral Jaüil.e Portela, autor de um livro sobre o movimen
to de 31 de março de 1964 e o Governo Costa eSilva.)a
mais. preguei revolução, porque temos dois exemplos no 
Brasil dos nossos tempos: o p·rimeiro é o da revoluçã-o de 
1930, que acabou desembocando no regime ditatorial do 
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Estado Novo do qual resultou a famosa Constituição de 
_características n·azi-fas~istas e que passou à História 
como a "Polaca", A revolução de 1930 resultou na as
cenSão do S.r. Getúlio Vargas, que depois de IS anos, foi 
deposto, mas voltou, em 1951, eleito pelo povo, Pouco 
tempo depois, o Sr. Getúlio Vargas se Viu levad_õ-ao ges
to dramático do suicídio, declarando que: "sob o Palãcio 
do Cã,tete corria um rio de lama," 

Agora, da Revolução de 1964 pode resultar, com 
imenso pesar para todos nós, o suicídio político d_o atual 
presidente, General João Baptista Figueiredo, que nos 
primeiros anos de seu mandato era popular, e que hoje 
enfienta o peSadO -ónus do seU apoio a uma candidatura 
repelida pela maioria da opinião pública do nosso País. 

Nos últimos meses da minha atuação no Senado, des
de o ano passado, antes mesmo de me filiar aos quadros 
do PMDB, comecei a exercer uma itensa atividade opo
sicionista. 

Fui eu o autor do pedido da instalação de uma Comis
são Especial de Investigação sobre o escândalo das poJo
netas, escândalo que deu ao País um prejuízo de mais de 
2 bilhões de dólares. 

Fui eu também, embora pertencente aos quadros do 
PDS, quem tomou a iniciativa de pedir a reativação da 
ComisSãO Parlamentar de Inquérito sobre o Mercado Fí
nanceiro, com a inclusão do escândalo da Coroa-Brastel, 
do qual resultou a criminosa emissão de letras frias num 
total equivalente a 686 milhões de dólares. 

Não poderia omitir nesta hora, a compreensão e a 
boa-vontade com que contei de parte do PDS, porque es
sas duas inicitivas só foram -vitoriosas porque contaram 
com o apoio desse partido e do seu Líder o eminente Se
nador Aloysio Chaves. 

Recenteme-nt~. minha permanência no PDS se tornou 
cada vez mais dif1ci_l ou _mais desconfortãvel, principal
m-ente porqUe fui vítima de dois- golpes sucessivos na 
área que me parece a mais impOrtante, a mais prioritária 
do Brasit que é a da educação. 

Em 19"76, eU aPresentara uma proposta de emenda à 
Constituição, restabelecendo um percentual m[nimo 
obrigatOrio" dos orçamentos públicos para o ensino. 

Depois- de ter- consegõido a aprovaç-ão de parte do 
Líder Senador Petronio Portella e até niesmo do Presi
dente Ernesto Gei~el, fui.surpree~dido_com a inexplicâ
\o'et decis_ão tomada no Olimpo governamental, no senti
do de recomenda~ às bancadas da ARENA, no _Senado e 
na Câmara, para- que não cOmPareceSSem a :reUnião do 
Congre5Sã Nacional a flm de q1:1e a minha proposta fosse 

_re-jeitad~ p~r ~al~a _de quorum. Infelizmente, a rejeição 
ocorreu. 

- Em 1983, reapresentei a mesma emenda, apenas com 
um percentual um pouco maior:-13%, no míriiiiiõ, dos 
impostos federais, e nunca menos de 25%, na área dos 
impostos estaduais e municipais. No dia 24 de novembro 
essa emendã fõi submetida à votação do Co.ngressO Na-
cional. As lideranças~ dos Parridos, sem nenhuma ex
ceção, requerefam a inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a minha proposta pudesse ser votada antes mesmo
de outra, de iniciativa do Deputado Celso Peçanha. 
Aprovada minha emenda, por mais de 2/3 dos votos dos 
Senadores e_ dos Deputados, a Minisfra da Educação e 
Cultura, a ert}.inente Professora Esther de Figueiredo 
Ferraz, concedeu viilte e quatro horas depois, uma entre
vista a uma rede de televiSão, afirmando textualmente: 
"A Emenda João Calmon constitui uma nova Lei Ãurea, 
que deve ser incorporada ao calendário nacional", Foi 
esta a reaç-ão da Ministra da Educação, em face _da mi
nha inkiath-a aProvada pela maioria esmagadora do 

_Congresso Nacional, 
Entretanto, logo depots, o Ministro Delfin Netto, em 

entrevista a um programa de rádio do jornalista Joelmir 
Betting, procurou fulminar a emenda declarando que era 
"inócua", e o "Congresso ao aprová-la, havia esclerosa
do o orçamento." O Ministro do Planejamento, que não 
merece o título de professor, como eu sempre acentuo, 
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apesar de ter dado aulas durante muitos anos na Univer
sidade de São Paulo, e é um inimigo mortal da educação, 
elegeu, na base de sofismas, que o GõVeii10 Federal jã 
estava destinando à área da educação mais de 13%-da re
ceita de impostos. 

Apesar da consagração obtida no Cong'resso Nacional 
e da oromulgação _dessa emenda em sessão solene do 
Congresso Nacional, no dia 19 de dezembro, foi iflCOrpá-
rada à nossa Carta Magna como§49 do art. 176, ela con
tinua, Sr. Presidente e Srs. Senadores, criminosamente 
sabotada pelo Ministro do Ptanejamento. No mês passa
do, o Senhor Presidente da República encaminhou ao 
Consultor-Geral da República a exposição de motivos 
da Ministra da Educação, Professora Esther de Figueire
do_ Ferraz, sobre a regulamentação do § 49 do art. 176, 
que a aprovou integralmente. Essa exposição, conforme 
o nobre Líder do PMDB acaba de salientar, é auto
aplicável e está em plena vigência, desde o dia 111 de janei
rodo corrente ano. O Governo Federal teria de abrir no
vos créditos suplementares, ainda este ano, até ser atingi
do _o limite mínimo de 13% dos impostos federais efetiva
mente arrecadados para a manutenção e desenvolvimen
to do ensino. 

Como todos nós sabemos que ocorreu, no corrente 
ano, um enorme excesso de arrecadação, o não cumpri
mento dessa emenda representa o desvio de cerca de 2 ou 
3 trilhões de cruzeiros da_âr_ea_!ia ~du_cação. 

Em conseqüência desse injuStificável procedimento do 
Governo Federal, eu me vi forçado a seguir o caminho 
preconizadQ pelo jurista Ca:io Tácito, no seu parecer 
aprovado por unanimidade, em fevereiro do corrente 
ano, pelo Conselho Federal de Educação, que declarou 
que a violação desse artigo da Constituíção ci_eve provo
car o enquadramento do Presidente da República num 
processo por crime de responsabilidade. 

Realmente, o art. &3 de nossa Carta Magna indica o 
roteiro a seguir: a apresentação de uma denúncia; atra
vês de qualquer cidadão, a ser encaminhada ao Presiden
te da Câmara dos Deputados. _Se, por 2/3 dos votos dos 
Deputados a denúncia for ç_Q_nsiderada procedente, o 
Presidente da República terá de ser afastado imediata
mente do exercício de suas funções. 

Esse art. 83 acaba de ser invocado pelo Consultor
Geral da República, no seu parecer aprovado pelo Presi
dente Figueiredo, no dia 6 do corrente mês. 

O COnsultor-Geral da República afinna; no seu ma.: 
gistral parecer que, anteriormente, a violação de um arti
go da Constituição não acarretava nenhuma sanção. 
Agora, entretanto, existe uma sanção prevista no art. 83, 
que é o processo por crime de responsabilidade. Pas
mem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nem mesmo depois 
de aprovado pelo próprio Presidente da República o pa
recer do Consultor-Geral chegou, sequer, ao Congresso 
Nacional a Mensagem do Chefe do Executivo, en!=ami
nhando o projeto de lei elaborado pela Ministra da Edu
cação. Também não foi enviada nenhuma mensagem ao 
CongressO Nacional, abrindo novos créditos suplemen
tares, inclusive para resolver o angustioso problema dos 
Professores e dos servidores das universidades federais e 
autárquicas, problema tão magnificamente focalizado 
pelo nobre Senador Moacyr Duarte, que tanto honra, 
também, os quadros da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, poderia eu continuai- a pertencer aos quadros de 
um Partido, cujo Presidente de honra é precisamente o 
General João Baptista Figueiredo, que está sendo objeto 
de uma denúncia já encamínhada à Câmara dos Deputa
dos que eu só não subscrevi porque eu não poderia, si
multaneamente, atuar como acusador e como juiz, jâ 
que, depois de considerada procedente a acusação pela 
Câmara dos Deputados, o Presidente, de acordo com o 
art. 83 da Constituição~ deveria ser submetido a julga
mento aqui no Senado Federal, onde eu teria de votar 
como juiz. 
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O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte·? 

O SR. JOÃO CALMON - Com o maior prazer, 
nobre Líder! 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex•, nobre Senador João 
Ciilmon, é um homem que soube conquistar o respeito e 
a reverência do Parlamento e desta_ Nação_, como homem 
públicO, -como jornalista, como educador, como pensa
dor, como humanista e Como cidadão. Pel_o seu compor
tamento, pela sua vigilância, pela sua atuação, V. Ex• 
enaltece o Congresso e dignifica a representação política. 
V. Ex• honra, engrandece e ilustra qualquer partido polí
tico ou qualquer bancada a que se filie. Testemunho, em 
nome dos seus cÕmpanheiros do PDS, _a convivência 
sempre respeitosa e anilga que mantivemos e, sobretudo, 
os conceitos, os mais altos e os mais elogiosos q ii e os 
seus companheiros de ex-partido fazem a respeito de V. 
Ex• As q-ualidades riloraiS que iipificãiri a ·:súa -peisOnali
dade só merecem exaltação. 

O SR. JOÃO CALMON ----:- Muito obrigado, nobre 
Senador Moacyr Duarte. Aproveitando a oportunidade 
que V. Ex• me oferece, devo lembrar que a sua responsa
bilidade nesta Casa é imensa, porque deverá continuar a 
fulgurante trajetória do Senador Din-arte Mariz que sem
pre teve para mim, além de todos os título_s que tanto o 
_honraram, o de fundador da primeira Universidade do 
Rio Grande do Norte, hoje transformada na magnífica 
Universidade Federal do Rio Grande do. Norte. Gratfssi
mo a V, Ex~ por sua generosidade. 

Em face da dificuldade que se criou para minha conti
nuação nos quadros do PDS, eu passei a integrar acha
mada dissidência do partido, sob o tftulo de Frente Libe
raL Durante algumas semanas, atuei sob a liderança de 
um patriota sem mácula, um homem que ê um orgulho 
da vida públíca d~ste Pai~, o Vice-Presidente Aureliano 
Chaves. Pouco depois, cheguei à conclusão de que eu 
nem sequer poderia continuar a integrar a dissidência do 
PDS, porque o eminente brasileiro, Aureliano Chaves, 
havia declarado em entrevista, amplamente divulgada, o 
seguite!. "Continuo fiel aos ideais da Revolução de 1964. 
Não Permitifei que, na minlia presença, sejam feitas 
críticas, ou desfechados ataques à Revolução de 1964, 
sem a· meu imediato revide". 

Infelizmente, essa afirmação do V ice-Presidente Aure
liano Chaves recebeu, logo depois, uma imperdoável re
tribuição:_o tratamento iníquo que lhe foi dispensado 
pelo Presidente da República e pelos Ministros Militares 
por ocasião da Parada Militar do Dia 7 de Setembro, 

Não poderia eu continuar a integrar os Quadros de 
uma dissidência que não admitia, pela palavra do seu 
Líder maior, qualquer ataque ou qualquer crítica a uma 
Revolução que, para mim, cometeu o seu erro mais gra
ve ao sabotar criminosamente a execução de um artigo 
da Constituição que permitida o ínício de um esforço na
cional para a solução do problema mais grave deste Pais, 
que é o da educação. O Brasil aparece, no Anuário da 
UNESCO, colocado abaixo de 79- Países, em dispêndio 
com a educação, em relação ao Produto Nacional Bruto. 
No momento em que se procura uma solução para esse 
angustioso problema, o Governo ousa desreipeitar e, atê 
agora, desreipeitar impunemente o que determina a 
Constituição, no parágrafo 40 do seu artigo 176. 

Ao ingressar, hoje, pela manhã, nos quadros do 
PMDB, eu tive a oportunidade de declarar, no gabinete 
do Presidente Nacional desse Partido ao deputado Utys
ses Guímarães, que eu não estava participando de um 
encontro com no_vos amigos. Tratava-se de um reencon
tro com velhos amigos: Ulysses Guimarães, meu ex
companheiro_ do Partido _Social Democrático, que é a 
má is admirável encarnação da luta sem tréguas em defe
sa da democracia em nosso País. Realmente, Ulysses 
Guimarães é uma fonte de inspiração para todos nós, 
porque ele foi candidato a Presidente da República, per
correu este País de ponta a ponta, num momento em que 
não era possível a sua eleição. Como cavaleiro andante 
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da democracia, Ulysses surgiu como anticandidato. 
Agora, quando ele poderia ser facllmente eleito Presi
dente da República, através de uma eleição direta ou 
atravês de pleito indircto, Ulysses Guimarães deu uma 
extraordinária lição de desprendimento, abrindo mão da 
sua candídáiura em favOr do ex-Governado de Minas 
Gerais, Tarictedo Neves. O dia de hoje marca o reencon
tro com outro velho amfgo, o futuro presidente da R e· 
pública, Tancredo Neves, também, como eu, pertencente 
ao pãssado aos quadros· do PSD. O terceirp velho amigo 
que reencontro, ao ingressar no PMDB, é o admirável 
Líder deste Partido, no Senado Federal, Senador Hum
berto Lucena, combatente da primeira hora, também ex
integrante dos quadros do velho e glorioso PSD, que 
tanta falta faz ao Brasil de hoje. 

f:l_umberto Lucena foi sempre um admirável lutador 
d~ causa democrática na Paraíba, que teve o privilégio 
di ~ê.~lo nascer, ao lado do inesqueclvel que foi Ruy Car
neiro. 

Humberto Lucena foi, também, com muita honr.a 
para mim, meu companheiro de trabalho nos Diários As
sociados. Eu me sinto honrado em servir aqui, nesta Ban
cada do PM D B no Senado, sob sua Liderança inspirado
ra. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Líder- Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Em primeirO lugar, sensibi
lizado, agradeço as palavras de V. Ex• a meu respeito, 
que me deixam cada vez mais estimulado a prosseguir na 
nossa luta pela redemocratização do Brasil. Mas o que 
desejo, neste instante em que V. Ex• comuriiCa ao Senado 
~à Nação o seu ingresso oficial nas fileiras do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, é registrar, nos 
Anais da Casa, o nosso ímC:nso júbilo e grande orgulho 
cívico pela sua presença, de hoje em diante, na Bancada 
do nosso· Partido, no Senado Federal. Não apenas nós, 
militantes do PMDB, mas todo o Senado, toda a Nação 
acompanha, de muito tempo, a atuação de V. Ex•, na 
vida pública, antes como jornalista, depois, como depu
tado federal dos mais atuantes, e agora como senador, e 
sempre o obstinado defensor da causa da educação no 
Brasil. Tanto assim que obteve essa magnffica vitória a 
que me referi hã pouc-o, que fOi a aprovação dessa emen
da constitucional, que assegurou 13 por cento das verbas 
orçamentárias para despesas com ensino em nosso País. 
V. Ex• diz muito bem, no seu pronunciamento, que, an
tes mesmo de pertencer à Oposição, ao PMDB,jâ vinha 
mantendo, no Senado Federal, de algum tempo a esta 
parte, uma posição inteiramente independente em re
lação ao Governo Federal, e pode-se dizer oposicionista, 
porque foi, na verdade, V. Ex' quem, em primeiro lugar, 
alteou a sua voz neste plenário, para denunciar os gran
des escândalos que abalaram a Nação como o das Palo· 
netas, da COROA BRASTEL e tantos -outros que, infe· 
li~mente, atê hoje, continuam impunes, apeSar das apu· 
raÇões procedidas pelas Comisseles Parlamentares de In
quérito. Congretulo-me com V. Ex•, neste instante, e for
mulo votos de que a presença de V. Ex' na nossa Banca
da lhe redobre o ânimo, nesse combate incansável que 
tem !llantido, para conduzir o Brasil aos seus melhores 
destiilos, de uma Nação democrática, livre e soberana. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado, nobre 
Senador Humberto Lucena, por suas generosas palavras 
que tanto me emocionam e me estimulam. 

Agora, nos quadros do PMDB, eu reencontro, tam
bém, um veterano companheiro de lutas, o Governador 
do Espírito Santo, Gerson Camata. S. Ex• foi, em 1966, 
candidato à Câmara Municipal de Vitória, quando era 
locutor de uma emissora de rádio pertencente a grupo 
presidido por mim. Gerson Camata, depois de eleito ve
reador, candidatou-se a deputado estadual, depois a de-
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putado federal e em seg_v,_id_a, foi reeleito para a Câmara. 
Recentemente, em 1982, o povo de meu Estado o elegeu 
governador. 

Partiu de Gerson Camata o primeiro convite para tneu -
ingresso _ _nos quadros do PMDB, num encontro no R!o 
de Janeiro, no dia 2 d_o mês_de agosto. Doze dias depois, 
esse convite foi reiterado pelo Presidente Nacional do 
PMDB, Ulysses Guimarães e pelo candidato do PMDB 
à Presidência da República;-o ex-Governador Tancredo 
Neves. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, num balanço de 22 
anos de ati v idade parlamentar, diz-me a consciência que, 
como pertenço à miserável condição humana, cometi er
ros, muitos erros, dos quais me penitencio, neste mo
mento. 

Entretanto, pior do que errar é pers{stír no"- erro; Para 
não persistir no erro ingressO no PMDB, embora con 
vencido de que nehum partido dC:tém o monopólio do 
patriotismo e da defesa dos ideais democráticos. 

Sob a liderança de Ulysses Guimarães e de Tancredo 
Neves e, nesta Casa, no Senado Federal, do Senador 
Humberto Lucena, ingresso hoje nos quadros do 
PI\:1DB, coma disposiçàÕ de continuar a servir ao meu 

-País, sem procurar acotov_elar ninguém, esforçando-me 
para ser digno da convivência com os meus novos com
panheiros de luta do PMDB. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 12, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
SU!.!ll:_atribuições fegimentais e regulamentares, à Yisfu do 
que consta do Processo n"' 004230(84-1 e para atender o
interesse do serviço, resolve: 

Art. i"'- São. incluídos, na Categoria Funicional de 
Médico - Classe Especial - Referência NS-25, do 
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Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior, Código SF
NS-901, os servidores Humberto Haydt Souia Mello, 
Vicente de Paula de Souza Lopes e Carlos do Carmo 
Moreira, integrantes da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo- Classe Especial- Referência NS-25, me
diante a transformação dos seus cargos. 

Parágrafo único. A inclusão de que trata este artigo 
não acarretará, em nenhuma hipótese, aumento de des
pesa. 

Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de sua 
publi<:ação. 

ArL Jii RevOgaiii-se as disposições- em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 12 de setembro de 1984. 

- Lomanto Júnior- Henrique Santillo- Lc-noir Vargas 
- Raimundo Parente - Almir Pinto - Martins Filho. 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 154• SESSÃO, EM 21 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.1- ABERTURA_ 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2 -Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 187/84, de autoria: 
do Sr. Senador Gastão Míiller, que dispõe sobre pro~ 
gramação de interesse local nas emissoras de televiM 
são. 

1.2.3 ~Comunicações da Liderança do PMDB e do 
PDS 

-De substituição de membro em comissão per
manente e em comissão especial, respectivamente. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON- besviosdas ati
vidades dos chefes militares. 

SENADOR GASTÃO MVLLER, como Lfder
Considerações relativas ao Projeto de L~i do Senado -
n' 187, de 1984, apresentado por S. Ex• na presente 
sessão. 

1.2.5-Fala da Presidência 

Presença na Tribuna de Honra de delegação de 
parlamentares japoneses e concessão da palavra ao 
Senador Josê Jgnácio Ferreira para saudáRios. 

1.3-0RDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n"' I0/81 (n"' 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos exR 
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 44/8.1 (n"' 587j.19, 
na Casa de origem), que veda aos veiculas de comuR 
nicação de massa (rádio, televisão, cinerria, ;.orilaiS, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a aUtorização ou a vê:iculaçãO de 

SUMÁRIO 
anúncios c e dC comerciais que nãb sejam riegociadàs 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados -
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras, Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 53f71 (n9 227 f75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. VOtação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto -de Lei da Câmara n" 65f19 (n" 
4.257/77, na Casa de origem), que ~utoriZá a alie-: 
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupant~s. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 148/82 (n9 
4.601/81, iia Cilsa de orige.m), que autoriZa O Podei' 
Executivo a promover a transfonnação da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul em Função de Direito 
Pt1blico. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n" 26/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de: Tenente Ananias (RN) a ele

-varem CrS 16.04-1.082,33, o montante de sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 181/84, dos Senadores Nelson 
Carneifo e Humberto Lucena, solicitando urgência 
pa_ra o Projeto de Lei do Sen&d<? nt 139, de 1984, q~e 
revoga o Decreto-lei nl' 1.541, de -14 de abrll de 1971 
(Lei das Sublegendas). Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento nq 188/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n"' 140/84, que altera 
a redação do art~50 e restabelece os arts. 252, 253 e 
254, todos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de !965-
Código· Eleitoral -- revogando o Decreto-lei n" 
!.538, de 14 de abril de 1977. Votaçio adiada por fal: 
ta de quorum. 

- Projeto de Lei d3 _ Câ!llara n"' 79_/79 ( n11 

1.511/75, ná Casa de origem), que aCrescenta parâ
grafo ao_ art. 5'1 da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 
I 960, que dispõe sobre_ a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 
1973. Votação adiada Por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MOACYR DUARTE - Consid.,. 
rações. sobre discurso do Dr. Tancredo Neves, publí
cado hoje pela Imprensa, alusivo à fala do Presidente 
João Figueiredo à Nação, no último dia 19~ Reunião, 
em Brasflia, do Alto Comando das Forças Armadas. 

SENADOR ROBERTO SATURN/NO- Política 
nacional de informática. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS'- Anãlise da 
decisão do Ministro. Cêsar Cais, das Minas e Energia, 
que suspendeu os efeitos da Portaria n"' 1.218/84, que 
concedia à Centrais Elêtiica de Minas Ger~is S.A. -
CEMIG, a concessão, por trinta anos, dos serviços 
de energia elétrica da ârea mineira da CGE. 

SENADOR MARCO MACIEL - Regulamen
tação das atividades d(t. "lobby". 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Homenagem 
póstuma ao Vereador Ignácio Halfeld, da cidade de 
Juiz de Fora (MG). 

SENADOR JOSE IGNÃC!O FERREIRA -
Problemas das micro, pequenas e médias empresas e 
o corredor de exportação e abastecimento Goiâs -
Minas Gerais-- EsPírito Santo-:-

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

_-Do Sr. Aloysio Chaves; pronuri-ciado na sessão 
de 20-9-84: 

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na ses-
são de 2Q-9-84. · 

3- MESA DIRETORA 

4- LlDERES E VICE-LlDERES DE PARTI
DOS 

5 _:_COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER-
-MANENTES . 
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Ata da 154 .. Sessão, em 21 de setembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'Se-PKE
SENTES OS SRS. Sfi;NADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Qdacir Soares - Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- JOsê Sarney
Alberto Silva - Helvídio Nunes- Almir Pinto -José 
Lins- Virgílio Távora- Moacyr duarte- Martins Fi
lho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Marco Maciel- Guilherme Palrnei_ra- Luiz Cavalcan
te - Lourival Baptista - João Calmon - José IgnáCio 
Ferreira- Itamar Franco-- Gastão MUller- Affonso 
Camàrgo ~ Enéas Faria- Jorge Bornhausi::n -_Pedro 
Simon. 

O SR .. PRESI_D~NTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro ·aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamOS itosSos trabalhos. 
O Sr. }'ii-Secretário prOcederá à leitura do Expediente. 

:9. lido o seguinte 
Ex.pediente 

PARECERES 
PARECER N• su; D~ 1984. 

D~· ComWão de Constitulçlo e JuStiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'i' 59, de 1984- Comple
mentar -,que ualtera a Lei Complementar n9 15, de 
13 de agosto de 19731 que regula a composlçlo e o 
funcionamento do colégio que elegeri o Presidente da 
República, modificada pelo Decreto--lei n'i' 1.539, de 
14 de abril de 1977, e pela Em~nda ConstituCional n9 
22". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
O projeto sob exame, de autqria do ilustre Senador 

Helvídio Nunes, altera a redação do .artigo 13 e.acrescen· 
ta parágrafos aO artigo 15 da Lei Complem~ntar n~" 15, 
na forma do texto vigente, objetivando, como salienta o 
Autcu:_ najy_s(ificação, "conduzir o processo de votaçãO, 
para escotha do candidato a Presidente da República, na 
Convenção de cada Partido, sem o tumulto que, por cer-
to, adviria, com a participação de mais de dois candida
tos, em votações subseqüentes". 

A matéria, em síntese, busca estabelecer que, havendo 
mais de dois candidato_s, e se itenhum deles obtiver maio
ria absoluta, fcir-se-á segunda ~Õtação, concorrendo_ ape
nas --~s ~ais_ mais votados e podendo os convencionais, 
partidários dos candidatos excluídos, optarem, por um 
deles. A eleição, nesse caso, será poi" maioria absoluta ou 
por maioria simples, no primeiro e no segUndo escrutí-
nio, respectivamente. - _ _ 

Diante do e>;_posto e in~xistifldo Óbices quantO ao as
pecto jurídico-çonstitucional, nosso Parecer é pela apro
vação do projeto~ 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- José 
Fragelli, Presidente eventu.al- Aderbal Jurema, Relator 
_:..Passos Pôrto- José lgnáclo Fe.Teira -Joio Calmon 
- Moacyr Duarte - Morvam Acayaba - Almlr Pinto. 

PARECER N• 512, DE 1984 

Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o 
Projeio de Lel do Senado n9 231, de 1983, que udis
põe sobre a conceMio de amparo previdenclárlo aos 
filhos dos trabalbsdores rurais desde que Inválidos ou 
portadores· de defeitos físicos congênitos". 

Relator: Senador José Fragelli. 
O projeto sob exame, de_ autoria do ilustre Senador Ál

varo Dias, concede amparo previdenciârio ao_s filhos do 
trabalhador rural, desde que inválidos ou portadores de 
defeitos físicos ou congênitos. 

2. Na Justific_ação, argúi o Autor:" ... o-trabalhador 
rural, assim entendido o pequeno proprietãfio (ffiinifun
dista), o posseiro, o arrendatário, o parceiro- e o assala
riado (permanente ou temporário), passa por Uma si
tuação de verdadeiro pauperismo na medida em que os 
chamados produtores não têm sido alcançados peta as
sis..iêilçia técnica e cred_itícia e_ QS_assalaiiad6s, Como é 
público e notório, não vêirÍ perc~bendo ao: rrl~nos o sa
lário m-ínimo tegal, acrescido das outras complemen
tações, tais cOmo horas extras, r~pouso semanal remune
radO; {31" Sãlário, etc .. : Ora-, se o ·amp~ro previdenciãrio 
destlna-se também aós fnvãlidos, nada mais justo ·e hu~ 

mano do que se o conceda também ao_s filhos dos traba
lhadores portadores de defeitos físiCoS congénitos ou in
válidos". 

3. O projeto contém 5 (cinco) artigos. O art. l~" esten· 
de amparo previdenciário aos filhos inválidos ou defi
cientes físicos congênítos dos trabalhaâores rurais. O art. 
29 define. trabathador rural para os efeitos da Lei. O a'rt. 
3~" remete o custeio dos nov-os encargos para o FUNRU· 
RAL. Os arts.. 41" e 5"'. encerram as cláusulas de vigência e 
revogatória respectivamente. 

3.1 O prOjeto, ·tnobstante seus elevados propósitos, é 
- constitUcionalmente inviável. 

Com efeito, esteii.de ele o amparo previdenciário, sem 
a conespondente fonte de custeio total, como exige a 
Constituição no parági'afo único do art. 165, pois tal exi
gência não fica atendida com a mera indicação de fonte 
atUal de custeio dos atuais encargos . 

.. Não é válido qualquer ato do Poder _Executivo ou 
(administrativo), do Poder Judiciário ou mesmo do Po~ 
der Legistativo, que crie, aumente ou estenda o serviço 
assistencial ou de beneficio, sem que haja o fundo para o 
custeio total ("Comentãrio à ConsL d~J967", tomo VI, 
pág. 258, 2• ed.)." 

4, Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto 
por inconstitucional. 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 1984.- Helvi
dio Nunes, Presidente- José FragelU, Relator - Ader
bal Jurema- Mo"an Acayaba- Hélio Cueiros- Joio 
Calmon - Almir Pinto - Moacyr D~;~arte .. 

PARE<:;ER N• 513, D~ 1984 

D.a- Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
ProjeÍO de Lei da Câmara n9 180, de 1983 (n'i' 3.713-
B, de 1980, na Câmara dos D~putados), que "altefa 
a redação do artigo 84 da Lei n"' 4.215, de 27 de abril 
de 1963 - Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil". 

Relator:i~SenãdO-r JOsé lgnácio FeiTelra 
O projeto sob exame, originãrio da Câmara-dos Depu

tados, altera a redação do inciso I do artigo 84 da Lei n9 
4.215/63- Estatuto da Ordem dos Advogados dÓ Bra
-~it -, co~ o objetivo de restringir o exercício da advoca-
-cia aos Seçretârios dos Municípios das Capitais, e não 
mais aos Secretários, lato senso, de todos os Municípios 
do País. 
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A matêria foi aprovada na Casa de origem, com pare
cer favorável da douta Comissão de Constituição e Jus
tiça, na forma do seu texto original. 

No mérito, -cumpre V"erificãr ~ Cõino bem expõe o ãutor 
da proposiçãO--=- Deputado Fernando Coelho-, na jus
tificação, qUe "não se justifica que a -mesma fficompatibi
lidade que decorre do exercício do cargo de Ministrõ, de 
Secretário de Estado ou de Secretâri_o dos Municípios 
das Capitais seja -iti.disciimirlãdamente estendida ao ocu
pante do cargo de Secretário- Municipal das pequenas 
Prefeituras do interior". 

Diante do exposto e como i_nexisferri óbjceS qiiãnto ao 
aspecto jurídico-constitucionàl, JJOS_!iO parecer é pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- Hebi
dio Nunes, Presidente - José lgnáclo Ferreira, Relato 
- José Fragelli - Morvan Acayaba- Passos Pôrto
Aderbal Jurema- João Calmou- Moaeyr Duarte. 

PARECERES N•S 5f4, 5f5E 516, DE l984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 13, de 198J 
(n"' 78-B, de 1979, na Casa de Origem) que "introdu:l 
alterações na Lei n"' 605, de 5 de janeiro de 1949, que 
dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o paga
mento de salario nos dias feriados civis e religiosos''. 

PARECER N• 514, DE 1984 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
A proposição em exame, oiiginária- da Câmara dos 

DepUtados, tem por objetivo alterar a redação das alíM 
neas a e b do artigo 7Y da Lei nY 605, de 5M1M49, que dis
põe sobre o pagamento do repouso semanal remunera
do. 

Editada há mais de 30-anos, a referida lei se ressente 
da atualização em vários de seus dispositivos, especial
mente os visados no projeto, que excluem da remune
râção do repouso semanal as horas extras trabalhadas 
durante o período. Assim, nos termos das referidas alí
neas, não são computadas .. "as horas suplementares" 
para os que trabalham por dia, quinzena ou mês, nem 
tampouco, a_$. "horas complementares", para os que tra
balham por hora. 

Modernamente, tanto na doutrina quanto na jurispru
dência dos Tribunais, não há distirição entre hora&. "su
plementares" e hora~. "complementares". Toda e qual
quer ~ora trabalhada alêm do expediente normal da em
presa ê ... hora extraordi~âria", variando, apenas, o per
centual, conforme se configurem as hipóteses dos artigos 
59 oü 61- da ConSolidaçãO das Lds -do Tnihalho. 

Foi com base nessa nova ·concepção que o Tribunal 
Superior do Trabalho, tendo em vista milhares-dejulga
dos dos Tribunais Regionais-e os de sua própria: Compo
sição'Plenária, aprovou o Prejulgado n9 52, nos seguintes 
termos: 

"Computam-se no cálculo do repouso remunera
do as horas extras habitualmente prestadas." 

Claro está que, por terem os Prejulgados e as Súmulas 
de Jurisprudência predominante força de norma 'legal 
cogente, sucederam-se acirradas batalhas judiciais em 
torno da constitucionalidade do preceito. A respeito, 
melhor que ninguêm, sint~tiú o Autor do P~;_ojeto, De-
putado Adhemar Ghisi, n&. "Justificativa'.': - -

.. Evidentem.ente, não pode aquela excelsa Corte 
ter pretendido- usurpar uma atribuição própria do 
Poder Legislativo, revogando dispositivo legal ex
presso e estabelecendo norma em sentido contrário. 
Na sua alta missão de unificador da Jurisprudência 
divergente, por certo entenderam os ilustres magis
trados do TST que o texto do art. 7Y da Lei n" 
605/49, em suas letras a e b, referindo-se às horas 
"complementares" e. "suplmentares" quis caracteri-
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zar as horas não-habituais, não costumeiras, enten
dendo que as horas trabalhadadas alêm da jornada 
normal com caráter de continuidade não são tipicã

---lllente horas extras, e que horas. "complementares" 
ol,l. "suplementares" serão sempre horas extras não
costumeiras. Foi exatamente com estes argumen~os 
que o eminente Ministro Luiz Roberto de Rezende 
Gue,sch, então Presidente dã mais alta Corte Trabã
lhista do Pafs, procurou justificar o Prejulgado n'1 
52/75, em despacho denegatório de Recurso Ex
traordinário." 

N ate-se que a fã.ita de atualização normal da norma 
contid~ na Lei n"' 60U49, obrigou aquela alta Corte de 
JustiÇa a um verdadeiro malabariSmO semâ-ntico, pois 
!Ião hif Jtoia suplementar ou complementar à jofriada 
diária que rlão seja, ao mesmõ tempo, hoia extraordi
nária. 

De qu81Q.Ue-r fOrma, com a derlegiÇão da argüição de 
inconstituciOnalidade, O -Prejulgado_ continua effi pleno 
vigor, dando margem a que em nosso ordenamento jurí
dico coexistam as duas normas paralelas. 

O projeto, desse modo, põe termo fiilal à questão. 
A dotando a jurisprudência como fonte do Direito, trans
forma aquele enunciado em texto de lei, compatibilizan
do a matêria com outros preceitos que-, por igual, deter
minam a integração das horas extras no cálculo do aviso
prévio, das fêriaS, do 13"' salário, da indenização ou do 
Fundo de Garantia por Téinpo-de Serviço, das contri
buições previdenciárias etc. 

Julgamos, por isso, oportuna e necessârüi. a ·aprovação 
dO PrOjetO que, a p!Íi' de- ni.iificir o referido Prejlllgado 
dO- Tribunal Superior dO Trabalho, dã.itdo-flie o indis
Pensável respaldo l6gislativo, atualiza a trintenâria lei 
com os prindpios doutrinários que, modernamente, 
orietam a aplicação da Justiça. 
· Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. -Moa

cyr Dalla., Presidente - Raimundo Parente, Relator -
Lenoir Vargas- Almir Pinto- José Fragelli- Aloysio 
C11aves -- Gabriel Hermes, vencido, com voto em sepa
rado. 

VOTO EM SEPARADO, VENClbO, SENADOR 
GABRIEL HERMES 

---o-presente projeto, àriginário da Câmara dos Deputa~ 
dos, sobre o qual incide nosso pedido de vista, objetiva 
alterar a Lei n"' 605, de 5 de janeiro de 1949, que diScipli· 
na o chamado repouso semanal remunerado e o paga
mento de salário nos dias feriados civis e religiosos. 

O ponto fundamental que o projeto pretende alcançar 
é o estabelecimento, em leí, do direito de computar-se no 
cálculo do repouso remunerado as horas-extras hab-itual
mente p~es~adas, consoante o enunciado no Prejulgado 
n9 52, dO Trióunal Superior do Trabalho. 

Ç"omo se sabe, nos termos -da lei vigerite, de n"' 605, de 
19~9, as horas extras não são consideradas no cálculo de 
repotiSõ ·rehümerado, à vista de--expressa vedaçãO--nesse 
particular, nos termos do art. 7Y, letras a e b, do referido 
diploma legal. 

O TST, co-iltudo, em prejulgado, por alguns considera· 
do atentatório à competência legiferente do Poder Legis
lativo, considerou passível de inclusão no câlculo do re
pouso remunerado a$ horas extras habitualmente presta
das, sem distinção quanto à qualificação de suplementa~ 
res ou complementares. 

O que o prõfefo sOb "exame quer, portanto, ê confir
mar, mediante a edição de norma jurídica, o que se vem 
adotando no âmbito jurisprudencial. 

Observa-se, porém, que no anteprojeto da nova CLT, 
a abordagem dessa matêria se dá em- termos benl mais 
adequados e amplos, bastando consignar-se o seguinte 
trecho da respectiva exposição de motivos: 

.. No capítulo relativo ao repouso semanal e em 
feriados a Comissão apenas remanejou as dispo
sições legais em vigor e consolidou, em doiS pcintos, 
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- a jurisprudência: a) o cãlculo da remuneração do 
dia de repouso compreende a das horas extraordi
n-árias trahafhadas na semana; b) revela-se a impos
sibilidade quando o empregador permitir a pres
tação de serviço pelo retardatário e pagar-lhe o sa
lário do dia, sem desconto." 

Desta sorte, entendemos desaconselhável a aprovação 
do presente projeto, por antecipar solução que, em face 
do projetado na reforma integrada da CLT, poderá 
converter-se em inst_rumento inoportuno_e prejudicial à 
-dis_ciplina de matêr!a que se deseja disciplinar. 

Voto, assim, pela rejeição do projeto.- Gabriel Her
mes. 

PARECER N• 515, DE 1984 

Da Comissílo de Finanças 

Relator: Senador José Fragelli 
- -A proposição em tela, ori_ginãri<i da Câmara dos De-

-putados, onde foi apresentada pelo ilustre Deputado 
Adhemar Ghisi, visa a alterar a ~i n"' 60_5, de 1949, para 
que seja computado no cálculÕ da remuneração do re
pOUso senlanal as horas extras habitualmente prestadas 
pelos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Após aprovada. na Casa de origem e encaminhada ao 
Senado Federal, foi a matêria submetida à Comissão de 
Legíslação So.cial, onde obteve parecer pela aprovação, 
por maioria de votos. 

Em atenção ao despacho da Presidêncía da Casa; 
acha-se () projeto nesta Comissão para a análise de seu 
conteúdo. 

No que concerne ao âmbito de atribuições deste cole
giado, jâ se manifestáu esta Cõmissão, em inúmeras 
oportunidades, declinando de sua_competência para ana
lisar projetas que envolvam matêria trabalhista. 

Com efeito, ao apreciar os PLS n"'s. 253, 356 e 227, to
dos de 1979, iste órgão têcnico, por Unanitiüdade, con
cluiu pela audiência da Comissão de Economia, nos ter
mos do art. 160, I, a, do Regimento Interno. 

Relembro, _nesse passo, os fundamentos adotados 
quando do exame das proposições supra mencionadas, 
verbis: 

"Dentre as hipóteses previstas no art. 108, Regi
mento Interno, o qual fixa a competência da Comis
são de Finanças do Se~ado, não há onde se possa 
enquadrar matéria pertinente ao direito do traba
lho~ 

Tem sido ç_onstante, e a nosso ver incorreta, com 
a devida venia, a designação da Comissão de Fi
nanças para se manifestar sobre proposições que 
tratam, exclusivamente, de relações oriundas de 
contrato de trabalho. 

Tal procedimento deve-se provavelmente, à exe
gese, <3, nosso ver pouco criteriosa, atribuída ao item 
VII do supracitado dispositivõ, que preceitua: 

"Art. 108. Ã Comissão de Finanças Coinpete 
opinar sobre: 

VII- qualquer matéria, mesmo privativa de ou
tra Comissão, desde que, imediata ou remotamente, 
influa na despesa ou na receita pública, ou no patri
mónio da União." _ 

Ora, em que pese ao respeito à interpretção ex-
- tensiva que se procura dar ao referido preceito, atri

buindo às normas de regência das relações laborati
vas influênci"a imediata ou remota na despesa oure
ceita públicas, com ela não_ podemos compartilhar. 

Consoante diretriz constitucional compete à 
União legislar sobre direito do trabalho (art. 8"', 
XVII, b) . 

Ao dispor sobre a Ordem Económica e Social, a 
Constituição Federal assegura, mediante lei, um 
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elenco de direitos aos trabalhadores, visa.ndo à me
lhoria de sua condição social (art. 165). 

Deduz-se, daí, que é função do legislador Federal 
viabiliZar a ascensão da classe trabalhadora, inde
pendentemente dos interesses meramen_te financei
ros a cargo da administrição pública. 

O fato de. se ter que admitir o Estado como em 
pregador não pode levar-nos à suposição de que o 
seu interesse peculiar, nesta Condição, venha a 
sobrepujar o difanle COnstilU:Cioflal que determina a 
proteção do trabalho. 

A considerar-se tal situação seria de se admiti{-ã 
existência de conDito de intereSses de ordem admi
nistrativa {O Estado empregador) com o interesse 
social, (a elevação da C'Ondição social do empregado 
) cuja prõteção está a cargo do legislador federal 
(Estado legislador). Por outro lado, a própria Lei 
Fundamental, ao autorizar a exploração de ativida
de econômica por tafte do Estado, em carâter suple
mentar, veda qualquer proteção ~s empresas públi
cas ou so_cledades de economia mista, regendo-se eS
tas pelas normas aplicâveis às empresaS pnvadas 
(art. 170, § Zo). 

Estas razões, em nosso sentir, justificarri a exclu~ 
são das proposições--sobre relações de trabalho do 
campo de exame da Comissão de Finanças, uma vei 
que nem remotamente se pode cogitar de influência 
dessas normas na ãrea das finanças públicas. 

Esta Comissão, no caso, nã-o pode (por determi
nação constitucional) ~orna( comQ parâmetro a ré
ceita ou despesa pública para se manifestar fàvõfâ
vel ou contrariamente à matéria que diga respeito às 
relações entre empregadores e empregados regidas 
pela CLT. 

Outro parâmetro, por sua vez, inexiste para a 
anâlise da matéria dentro_das atribuições deste c:ole
giado". 

Atendendo à orientação desta Comissão, consoante 
atestam os precedentes arrolados, e com eles concordan
do no que tange à preliminar, somos pela audiência da 
Co:rriíssão de Economia, que poderâ melhor avaliar os 
efeitos da presente sugestão no que concerne às ativida
des do comérciO e da indústria, em geral (art. 106, V, do 
Regimento Interno), com o que declinamos de nossa 
competência para opinar sobre o mé-rito da matéria. 

Sala da Comiss}j_o-, 14 de abril de 1983.- Itamar Fran
co, Presidente. -José Fragelli, Relator.- Jorge- Kalu
me - Virgílio Tã.vora - Gabriel Herme-s - Lonrival 
Baptista - Jorge Bornhausen- Jotahy Magalhie-s
José Llns. 

PARECER No 516 D~ 1984. 
D;a Comissão de Economia 

Relator: Senador Pedro Simon 
Proveniente da Câniara dos Deputados, o Projeto de 

Lei n9 13/81 foi distribuído, inicialmente, ,à apreciação 
das Comissõ~ de Legislação Social e de Finan_ça_s. 

Entretanto, a Comissão de Fínanças solicitou audiên
cia desta Comissão de Economia pa'ra ··avaliar os efeitOS 
da proposição, ao mesmo tempo em que declinou de sua 
competência para opinar sobre o mêiitO da matêria. 

O Projeto ora sob exame altera a Lei N~' 60~/49, que 
dispõe Sobre o repouso· semanal remunerado e o paga
mento de salário nos dias feriados civis e religiosos. 

Especificamente, modifica a redação das aUneas a e b 
do art. 79 do referido instrumento legal, que determina 
que a remuneração do repouso semanal corresponderá: 

"a) para os que tabalham por dia, semana , 
quinzena ou mês, à de um dia de serviço, não com
putadas as horas suplementares; 

b) para os que trabalham por hora à de sua jor
nada normal de trabalho, excluídas as horas com
plementares." 
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Com a nova redação, o autor pretende que as "-'horas 
suplementares e complementares a que se referem as alí
neas a e b do art. 7'1 da Lei n"' 605 f 49 a que denominou de 
"horas extraordinari~s", habitualmente prestadas sejam 
compUtadas para efeitoS de cãlculo do repo_uso semanaL 

Em sua justificação, os argUmentos são os seguintes: 
"Consagrou o art. 79 daquela lei, em suas alíneas 

a e b, a norma de que as horas extraordinárias a que 
denominou horas suplementares ou horas comple
mentares- não são computadas para efeito de cãl
culo do repouso semanal. 

Não se justifica; de nenhum- modo, a manutenção 
das expressões obsoletas "horas complementares" e 
"horas suplementares", no texto da_ lei, mesmo por
que ensejam interprefações dúbias e conflitantes. 

Exemplo ber:n ~arcante diss_o J o_Prejulgado n'~ 
52/75, do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, 

- que manda integrar na remuneração do repouso se
manal .. as horas extras habitualmente prestadas". 

Evidentemente, não pode aquela excelsa C_or:_t_e 
ter pretendido usurpar uma atribuição própria do 
PodeT LeilSiaüvo, revogando dispositivo legal ex
presso e estabeiecendo norma em sentidO cOriiráfio. 
Na sua alta missão de unificador da Jurisprudência 
divergente, por certo entenderam os ilustres magis
trados do TST que o texto do art_. 79 _da _Lei 
n'~605f49-, em suas letras a e b, referiildo-se às horas 
..complementares"e usuplementares", quis caracte
rizar as horas não-habituais, não-costumeiras, en
tendendo que as horas trabalhadas além da jornada 
normal com carãter de" continuidade nãO s-ãQ-fipica
mente horas extras, e que horas "complementares" 
ou "suplementares" serão sempre horas extras não
costumeiras. Foi exatamente com estes argumentos 
que o eminente Ministro Luiz Roberto de_Rezende 
Guesch, então Presidente da mais alta Corte Traba
lhist_a _do __ País, pToCurou justificar o Prejulgado nú
mero 52/75, em despacho denegatório de Re_curso 
Extraordinário (TST-AC·AioJ9!/75-Ac. TP-613(76 
·DO de J0-9-76). -···-

.Embora totalmente insustentável a justificação, 
face à doutrina, à jurisprudência e à lei, que enten
dem e sempre entenderam como horas extraodi
nãrias as que ultrapassem a jornada normal de tra
balho, quer de forma habitua[, quer eventual, o epi
sódio serve para demonstrar o acerto da substi
tuição proposta neste projeto de lei, das expressões 
''horas complementares" e "horas suplementares" 
pela expressão consagrada .. horas extraordinárias". 

O presente projeto, entretanto, de forma alguma 
pretende entrar em choque com o Prejulgado n"' 
52f15 do egrégio Tribunal Superior do Trabalho. 
Muito pelo contrário. Como referido Prejulgado é 
flagrantemente ilegal por ser contrário ao texto ex~ 
presso da Lei, insuscetível esta de interpretações dú
bias, apesar dos malabarismos em tal sentido, o pro
jeto em apreço modifica a lei. de forma clara, para 
legitimar e viabilizar o Prejulgado. 

Mas uma vez funciona a jurisprudência, c-omo 
fonte fecunda que é do Direito. 

- É que, enéruanto o texto da lei é letra morta, o 
espírito do magistrado ê vivo e atuante, procurando 
adaptar a lei à justiça, e evoluindo continuamente 
com a sociedade, numa constante atualização âoS 
conceitos de Justiça." 

Trata-se de matéria de elevado alcance sócio
econômico, na medida em que achamos que a remune
ração do repouso semanal dos trabalhadores deve com
putar as horas efetivamente trabalhadas, independente
mente de seu caráter. Assim sendo, somos pela apro
vação do Projeto de Lei_ da Câmara n9 13/81. 

Sala das Comissi)_es, 12 de setembro de 1984.- Rober--. 
to Campos, Presidente.- Pedro Simon, Rehitor.- Lulz 
Cavalcante - José Fragelii - José Llns -- Marcondes 
Gadelha- Fábio Lucena- Severo Gomes. Publicado no 
DCN (Seçilo ) de 22·9·84 

Setembro de 1984 

PARECER NQ 517, DE 1984 

Da Comissão de- Constituição _e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'~ 135, de 1984, que- Hregu~ 

lamenta o item XIX do artigo 165 da Constituiçio, 
que dispõe sobre a aposentadoria da mulhe-r com sa~ 
lárlo integral". 

Relator: Senador Morvan Acayaba 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Fernando Henrique Cardoso, pretende regulamentar o 
attigo ~65 da Constituição, dispondo que será-facuitada, 
após trinta anos de atividade abrangida pela Lei Orgâni
ca da Previdência Social, a aposentadoria das mulheres 
seguradas do INPS, com salário integral, nos termos do 
item XIX dO aftlgo 165 do texto constitucional. 

2.- Na justificação, após citar o art. 165, XIX, da 
ConstituiçãO, que assegura-. ••aposentadoria para a mu
lher, aos trinta anos de trabalho, com salário integral", 
bem ~im os disposifivos da legislação previdenciãríã. 
Que rigem a matéria sem incorporarem tal garantia, con~ 
c.lui o Autor; ... esta a finalidade da presente proposição 
que torna efetivo um direito já instituído pela própria 
Constituição em favor das mulheres seguradas da Previ
dência Social". 

3. Realmente, a Constituição, ao assegurar, no item 
XIX do art. 165, aposentadoria para mulher, aos trinta 
anOs de trabalho, com salário integral, sem fazê-lo igual
mente para o homem, abriu exceção ao princípio da iso
non:ria, consagrado no§ 1"' do art. 153,-o que pode ser 
vistO comO Umã. incoerência interna da Lei Maior. 

Assiiti sendo, não vemos como possam ser inquinadas 
de inconstitucionais as normas vigentes da legislaçãO 
prevídCnciáría, qu~ndo não incorporam tal ex.ceção. 

Além do mais, a alteração pretendida pelo projeto se 
choca com o disposto no parãgrafo úníco do art. 165 da 
constituiçãO, se&tindo o qual, "nenhuma prestação de 
serviço de assistência ou de benefício compreendidos na 
previdência social serâ criada, majorada, ou estendida, 
sem a correspondente (onte de custeio total''. 

Igualmente a regra estabelecida no art.-2"', no parãgra
fo acreScentado ao artigo 76 da Lei Orgânica da Previ
dência Social, pela qual,'"não é aplicável ao salário de 
contribuição das mulheres o limite de vinte vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País", peca quer contra o 
princípio da isonomia (art. 153, § 1'~ da Constituição), 
quer contra a vedação do parágrafo único do art. 165. 

4. Ante o exposto, opinamor; pela rejeição do _Projeto 
_Qor incOnstitucional. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- Helví
dio NoDes, Presidente. - M:orvan_ Acayaba, Relator.
João Calmon - José lgnácio Ferreira - Passos Pôrto -
Moacyr Duarte- Aderbal Jutema- José Fragelli. 

PARECER No 518, DE 1984 

Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre- a 
Emenda Substitutiva da· Câmara dos Deputados, ao 
Projeto de- Lei do Senado D"' 272, de 1978, (n"' 2006-
C, de 1979, na Câmara dos Deputados), que "dá 
ri"ova redação à alíne-a "a", do artigo 37, da Lei n9 
4.591, de 16 de de-zembro de 1964". 

Relator: Senador José Ignâcio Ferreira 
Volta o Projeto a esta Casa e a esta ComiSSão, em vir

tude de Emenda :Substitutiva oferecida na egrégia Câma
ra -dos Deputados. 

2. ·cm seu primeiro pronunciamento sobre a matéria, 
concluiu este Órgão Técnico pela sua aprovação. Apro
vado no Plenário da Casa, fái o prõjeto eiwiado à Câffia
ra dos Deputados onde mereceu pronunciamento favo
rável da douta ComissãO de Constituição e Justiça. 
Emendado no Ple,nário, entendeu a Çoni_issão ·congênere 
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da outra Casa considerar a Emenda- des-nati.ifildora do 
projeto, inobstante o que foi ela acolhida em detrimentO 
do texto originaL 

3. De fato, riãO há o que objetar na Emenda da Câma~ 
ra, sob o aspecto jurídico-constitucional. 

Cremos, ígrialmente; Que a redação constante do Sus
titutivo não desnaturou o projeto original - como en
tendeu a douta Comissão de Constituição e -JuStiça da 
outra Casa - o que podeiá ser coristatado Por iima 
atenta comparação dos dois textos, mas apCnã.s explici
tou alguns aspectos da questão, pois o ponto central da 
alteração continuou sendo a possibilidade de o incorpo
rador poder arquivar, cómo requisito préviO parã.- nego
ciar unidades autónomas, certidão de lmissão proVisória 
de posse do imóvel a favor do desapropriante. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Subs
titutivo, por constitucional, jurídícO, de boà técllia ie&ls-
lativa, e, no mêrito, oportUno e conveni-ente. -

Sala das Comissões, 19 de setein-bfo-de 1984 . .:.... HeM
dio Nunes, Presidente -José Ignáclo Ferreira, Relator 
- Passos Pôrto - Guilherme Palmeira - Carlos Chia
relU,..... Morvam Acayaba- Aderbal Jurema ~José Fra
gelli - Moacyr Duarte · 

PARECERES N's 519 e 520, DE 1984. 

Sobre o ProJeto de lei Câmara nl' 113, de 1983 (n~' 
2-B, de 1983, na Casa de Orlgem) que '•ãutorlza o 
Departamento N aclonal de Obras Contra as Secas
DNOCS, Autirquia vinculada aO-Ministério do Inte
rior, a doar os imóveis que menciona situados no Mu
niclpio de Iracema, no Estado do Cear'". 

PARECER N• 519, DE 1984 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador José Lins 
O projeto de lei que passa ã. ser examinado autoriza 

(art. I~') o DepartamentO Nacional de Obras Contra as 
Secas-DNOCS, a doar à Co~pã.nhia de Água e Esgoto 
do Ceará-CAGECE, duas áreas de terras de sua proprie
dade. A primeira mede 1.200 m-etrOs quadiados, e sedes
tina ã implãritação do sistema d'água da cidade de Irace
ma, Estado do Ceará; a segunda, com cjuatro metrO-s 
quadrados, é para a construção da casa de força neces
sária àquele sistema. 

No parágrafo único do art. 1~', são explicitados os limi
tes e confrontações dos imóveis; e o art. 29 obriga i cons
trução dos prédios, no prazo de cinco anos, a contar da 
data da assinatura da respectiva escritura. Também ha
verã anulação, se aos imóveis for dada destinação diver
sa da prevista. 

A anulação farã reverter os bens indicados ao patri
mônio do DNOCS, independente de indeniZação de 
qualquer benfeitoria POrventura implantada pelo dona-
tário. ----

0 projeto de lei. é de autoria do Poder Executivo, e 
veio à consideraçãO do Congressõ Nãcional, nos-termos 
do art. 51 da CõristituiçãO FCderal, acomp"anhada de ex
posição de motívos nà qual o Ministro do- Interior infor
ma que: 

- as terras objeto de doação se encontra_r_n loca
lizadas no Perímetro de Irrigação EMA, no Municí
pio de Iracema; 

-o DNOCS já se manifeStou, Pela Resolução n"' 
2. 711/82, do seu Conselho de Administração, dC 
acordo com a doação dos imóveis, tendo, inclusive, 
adotado as providências essenciais ao ato de alie
nação._ 

A Câmara dos Deputados aprovou a matéria, nas Co- ~ 
missões Técnicas e em Plenário, corlsiderando estar ela 
fiei aos arts. 89, XVII, 43, 46, III, e 56 ·da Constituição. 
Também obedece ao art. 67 do Código Civil, que estabe
lece a autorização legislativa para que se cOniplete a alie- -
nação de bens imóveis públicos. 

Quanto à destinação doi imóveis a serem doados, ne
nhuma objeção- pode ser feita, uma vez que é do mais 
alto interesse social. 

A implantação do sistema de abastecimento d'!gua da 
cidade de Iracema é serviço público de relevância e deve 
ter amplo e efetivo estímulo. 

Quan-to à doação, é onerosa, e o inadimplemento da 
Obrigação resultará na reversão dos imóveis aõ DNOCS. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
.de lei. 

Sa~a~ das_-Comis_s_Q~.-26 de jÜnho de 1984: ...:.~-Af6Crto 
Siiva, President;-- JoSé LiDs,- Rel:itor- Gabriel Her~ 
mes - Lourival Baptista - Albano Franco. 

PARECER N• 520, DE 1984 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Soh eXame o Projeto de Lei, de iniciativa do Poder 
Executivo, que _autoriza o Departameto Nacional de 
Obras Contra as Secas -DNOCS, Autarquiã vinculada 
ao Ministério do Interior, a doar os imóveis que mencio
na, situados no Município de Iracema, no Estado do 
Ceará. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do In
terior, que diz: 

"Tenho a honra de submeter à elevada apre
ciação de Vossa Excelência o anteprojeto de lei, em 
anexo, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as_ Secas - DNOCS - a doar_.duas 
áreas de terra, de sua propriedade, à Companhia de 
Água e ESgoto do Cearâ - CAGECE, para a im
Plãntação do sistema d'água na cidade de Iracema, 
Estado do Ceará, e para cotistrução da correspon
dente casa de força daquele sistema. 

As terras que ser~o _objeto da d_oação encontram
- se localizadas no Perímetro de Irrigaçãq, .. EMA", 

no MunicípiO de Iracema, Ceará. 
O DNCQS, através da Resolução n9 2.711, de26 

de outubro do corrente ano, do seu Conselho de 
Administrãção, jâ se manifestou de acordo com a 
doação dos imóveis, tendo adotado inclusive todas 
as providências que devem anteceder ao ato aliena
tório. 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legis
lativa, para que se possa realizar o ato juridico pre
tendido, o·que me leva a solicitar, de Vossa Excelên
cia, o encam~nhamento do incluso anteprojeto de lei 

-=::à deliberação do Congresso Nacional/' 
O art. J9 do projeto descreve plenamente as duas áreas 

a s~em doadas mediante escritura pdblica. 
Estabelece o artigo 29 que a doação serã nula de pleno 

direito se as construÇõeS dos prédios não forem concluí
das _no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da es
critura ou se aos imóveis for dada destinação diversa da 
prevista. 

o-projeio segue as normas relativas a doação.dos pró
prioS da União Federal e na Câmara dos Deputados tra
mitou colhendo manifestações favoráveis das Comissões 
e do Plenãrio. 

Trata-se de doação de grande interesse social, que per~ 
mitirá a cidade de Iracema contar com moderno sistema 
de abastecimento_ de água. 

Ante as razões apresentadas, concluímos pela apro
- v_ação do projeto. 

Sala das Comissões, 20 de setembro, de 1984. - Ita
mar Franco, Presidente; - VirgO! o Távora, Relator. -
Jorge Kalume- Almir Pinto- Roberto Campos- Pas
sos Pôrto - Jutaby Magalhiles -Jorge Bornhausen -
Saldanha Derzi. 

Sábado 22 3353 

PARECERES NOS 521 E 522, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 116, de 1983 
(W' 188-B~ de 1983 na origem) que uautoriza o Insti. 
tuto Nacional de Colonizaçio e Reforma Agrária -
INCRA a doar o_ im~vel que menciona. 

PARECER N• 521, DE 1984 

Da Comissão de Assuntos Regionais 

-Relator: Senador José Uns 

-·O-projeto de lei, que enfra em apreciação, é oriuildo 
do Poder Executivo. O Presidente da República, nos ter
mos do art. 51 da Constituição submete à consideração 
do CortgressÕ Naciorlal o texto que autoriia O INCRA 8. 
doar, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal-IBDF, o imóvel rural de sua propriedade, de
nominadq. "Bom Jesus", situado no MunicípiO de Cam
po Largo, Estado do Paraná. 

O imóvel objeto da doação mede três hectares, nove 
ares e trinta centiares_(3,U930 ha.) e se encontra transcri
to no nome do INCRA, no Registro de Imóvel da Co
marca de Campo Largo, livro n~' 3x, a fls. 60, sob o n~' 
26.956. 

A doação pretendida se destina ao incremento das ati
vidades de um Posto de Fomento Florestal do IBDF, 
nela já instalado em virtude de contrato de comodato, 
firmado entre os dois Institutos no dia 7 de janeiro de 
1976. 

Como se verifica, o terreno jã- Se eticoiltra, embora de 
forma precária, na posse do IBDF. A doação trará so
lução definitiva à transferéncia do imóvel, e o Posto do 
IBDF poderá ampliar suas ativid.ades. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de lei, que já mer~ceu a concordância plena das Co
missões e do Plenário da outra Casa do Congresso Na
cional. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1984.- Alberto 
Silva, Presidente; -José Lins, Relator; -Gabriel Her
meS - Lourival Baptista - Albano Franco. 

PARECER N• 522, DE 1984 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Bornhausen 
De iniciativa do Poder Executivo, o prOjeto sob exame 

tem por objefívo conceder a necessária autorização legis
lativa, a fim de que o Instituto de Colonização· e Refor
ma Agrária..:... INCRA possa proceder à doação de imó
vel de sua propriedade. 

O irii6vel a ser doado se destina ao incremento das ati
vidades de um Posto de Fomento Florestal do IriStituto 
BrasilelrocdeDesenvolvimento Florestal- IBDF, qUejâ 
veÍn até fUncionando desde 7 de janeiro de 1976. 

Através do Parecer H-525, publicado no Diârio Ofi
cial da União de 21 dC junho de 1967, a Consultaria
Geia! dã RepúbliCa manifestou-se pela expedição de lei 
autõrizatíva. 

Não havendo implicações de ordem a afetar as Fi- _ 
nanças Públicas com a aprovação do projeto, conclui
mos nosso parecer- favorãvel n_o_ que concerne ao âmbito 
da nossa competência reginleiltal. 
~ Sala das Comissões, 20 de seteinbro de 1984.- Itamar 
Franco~ Presidente- Jorge BorÍtbausen, RCiator- Ju
tahy Magalhães- Jorge Kalume- Almlr Pinto- Sal· 
danha Derzi - Passos Pôrto - VlrgOio Távora- Rober
to campos. 
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PARECERES N9s 523 e 524, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n"' 41, de 1984 
(n9 1.272-B, de 1983, na Casa de origem), que "auto
riza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
de Roraima e dá outras pmvfdências". 

PARECER N• 523, DE 1984 _ 
Da Comissão de Educação e Cultura. 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 
O Projeto em exame tem por objetivo autorizar o Po

der Executivo a criar. a Universidade de Roraima, com 
sede e foro na cidade de Boa Vista, onde funcionarão os 
cursos de Agronomia, Geologia, Economia, Adminis
tração, Pedagogia e Serviço Social, regendo-se por Est'a
tutos aprovados pelo Presidente da República. 

Em sua justificatiVa~ o Deputado Moz_~rildo Cavai
canti, autor dO projeto, diz qu~: 

"O Territórío de Roraima tem como principais 
atividades econômicas a agropecuãria, a extração de 
madeii'as e de minêrlos, e a indústria de transfor~ 
mação. 

Possui cerca de quatro mil estabelecimentos 
agropecuários, sendo seus princi~ai~_produtõs: agrí~ 
colas - arroz, feijão, milho, banana, -mandioca e 
outros rebanhos bovinos, suínos e aves. 

Entre os principais· minérios·, deStacam-sê o OUro,"' 
o diamante e a cassiterita. 

Com o objetiVo-de povoar e colonizar Roraima, 
foi lançado pelo Governo, um plano de estíii?-ulo à 
migração de pequenos agricultores, ã"través de unl 
progrma de assentamento dirigido, doando terras 
- módulos de até 300 hectares- e facilitando o fi
nanciamento bancário para que se estabeleçam. 
Com isso, pretendem as autoridades que 1,5 nilhão 
de hactares, hoje improdutivos, passem a produzir, 
elevando as rendas do Território. 

Em fevereiro de 1980, o Presidente Figu~edo as
sinou algun-s decretos organizando a administração 
do Território, visando à criação de condições que 
possibilitem a ascensão de Roraima à categoría de 
Estado. 

Roraima conta com um alunado superior a trinta 
mil estudantes de 1~' e 21' graus. Ressente-se, contu
do, da iilexistência de eScolas de Ó.ível superior. 

A vocação agropecuária d~ região, sua riqueza 
mineral, e a indústria de transformação j~stifíc_am e 
implantaç_ã~ de ~~!s~~uperior~ n~s _.áreas de Agro
nomia, Geologia, EConomia e Admmistração. 

O curso ae Pedagogia, para formação de pessoal 
docente, também se faz indispensável. 

Para melhoria do nível de vida e promoção social 
da população, é ]u:S"titicávef o funciOnamerito de 
um curso de Serviço Social. 
A Universidade Federal-de Roraima terá assima 

funçãO de formar profissionai_s eapa.Cit:i.dos _ nas 
áreas científicas, tecnológicas e. huriianas, -à-Iêrii do 
desempenho de seu papel no campo da pesquisa, 
com o que promóvetá com-toda-certeza, a explO
ração do imenso potencial de toda aquela ri~?R re
gião. 

Ao apresentar este projeto de Iefesperamos con
tar com o apoio dos ilustres membros do Congresso 
Nacional, apoio este indispensâ"vel à cõnCretização 
da medida pleiteada." 

A Universidade de Roraima virá, assim;-suprir uma 
lacuna existente naquele Território, a· qual já conta com 
todas as condições de organização administrativa que 
possibilitam a sua ascensão à categoria de Estado da Fe
deração. 

Assim, ·concordamos com o autor do projeto quando 
propugna pela melhoria de vida e promoçã"o social da
quela população. atendendo às reiVindicaçÕes de comu-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seção II) 

nidade, dando oportunidade a que se capacite profissio~ 
nalmente nas áreas científicas, tecnológicas e humanas. 

Isto posto, e por considerar que o projeto é justo e 
oportuno, somos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 16 de- agoSto de i984. -João 
Calmon, Presidente; - Aderbal Jurema, Relator; -
Gastão Müller - Passos Pôrto, vencido -Eunice Michi
les - Octávio Cardoso. 

PARECER N• 524, DE 1984 

Da co.UTssão de- Finalnças 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Trata~se de proposição, apresentada pelo ilustre De
putado Mozarildo Cavalcanti, que objetiva a concessão 
de autorização legal para a criação da Universidade Fe
deral de Roraima, como sede na cidade de Boa Vista, ca
pital daquele Território Federal, que me chegou às mãos 
dia lO de setembro de 1984. 

Na Casa de origem foi o projeto apreciado pelas Co
missões de Constituição e Justiça, de Educação e CUltura 
e de Finanças, as -quais se manifestaram pela constitucio
nalidade e juridicii:fade e, -quanto ao mérito, pela apro
vação da medida, o que ocorreu na sessão de 15 de 
março próximo passado. 

Encaininhando à revisão do Senado, nos termos do 
art. 58 da Constituição Fedúá.l, pronunciou-se no senti
do do seu acolhimento a Comissã.o de Educação e Cultu
ra, cabendo-nos, nesta oportunidade, o exame da ma
téria sob o Cnfoque financeiro. 
~ inegável a necessidade preniente da criação de um 

estabelecimento de ensino -superior no Território de Ro~ -
tãíl'llà~ especialmente no momento em que se procura de
senvolver, em todos os setores, essa unidade federada. E 
nada melhor do que a instrução, especialmente a supe
rior. 
- Orgulho~me de haver sido o criador da Universidade 

do Acre, logo em seguida federalizada, a qual desde a 
suãttiação, vem fl:mcioiiifildo sob os melhores auspícios. 
E no Acre ficou marcante a presença dos cursos superio
re_s abrigados na Universidade. E por isso - depois de 
sua elevação a Estado - passou a experiinentar com a 
Universidade dias frutuosos, graças ao preparo cultural 
de sua mOcidade. Talvez fosse desnecessário dizer, po
rém vou repetir para ficar bem acentuado~ além dos 
meus aplausos à 1riici8.tiva do nobre Deputado Mozaril
do Cavalcanti, o pensamento de Voltaire, isto é,, "Os li
vrós governam o mundo" e continuando, acrescentou o 
pensador francês;, "ou pelo menos as nações que conhe
cem a linguagem escrita; as outras não entram em linha 
de conta". R conclui~;. "Nada liberta como a educação" 
e,, "quando uma naçã.o começa a pensar é impossível 
detê-la". 

Os reflexos dessa medida no meio social far-se-ão sen
tir de imediato, o que, por si só, justifica a sua mais breve 
adoção por ·parte do Governo Federal. 

O própiio desenvolvimento econômico, a partir de de
terminado patamar, passa a exigir maior apoio tecnoló
gico e cultural, fatores estes que se tornam mais eficazes 
quandO advindos de estudos e pesquisas realizadas na re
gião. 

O Art. 4~' da proposiçã.o condicíOna a instalação da ci
tada Universidade à existência de dotação_ específica a 
ser prevista para o exercício seguinte ão da publicação da 
lei ora em elaboração. 

Dessa forma, resulta afastado qualquer óbice de natu
reZa financeira, uma vez que os recursos necessários à 
instalação deverão estar consigilados na lei orçamentária 
correspondente. 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do 
projeto de lei em análise. 

Sala das COmissões, 20 de setembro de 1984.- Itamar 
Franco, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Roberto 

Setembro de 1984 

Campos - Jutahy Magalhiles - Ahr!ir Pinto -_Passos 
Pôrto, contrário - Virgflio Távora- Jorge Bornhausen 
--Saldanha Derzi. 

PAREcER N' 525, DE 1984 

Da Comissio de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n~'.156, de 1984 (n~' 2.385--B, de 1983~ na 
Câmara dos Deputados), que "reajusta a pensio es
pecial concedida pela Lei n~' 3.801, de 2 de agosto de 
1960, ã Antónia Colombino Souza Naves, viúva do 
ex·Senador Abllon de Souza Naves, e dá outras provi
dências''. 

Relator: Senador Jorge Bornhausen 
Sob exame o projeto de lei, de iniciativa do Senhor 

Presidente da República, que re~usta a pensão eSpecial 
concedida pela Lei n'i' 3.801, de 2 de agosto de 1960, a 
Antônia Colombino Souza Naves, viúva do ex-Senador 
Abilon de Souza Naves. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, que di~: 

"Antônia de Souza Naves, viúva do ex-Senador, 
solicita melhoria da pensã.o especial que lhe foi con
cedida pela Lei n~' 3.801, de 2 de agosto de 1960. 

2. O valor do referido benefício foi flxado, à é
pOca; em Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) - -
sendo_ Cr$ 25.000,00 para--a- ii11êl"eSsada e CrS 
5.000,00 para cada um dos três filhos - correspon
dendo, atualmente, à importância de Cr$ 23:468,00 
(Virfte-e três mil e quatrocentos e sessenta e oito cru
zeiros). 

3. _ Por oportuno, cabe esclarecer que o nome 
correto da beneficiária é Aritônia de SOuzã Naves, 
de acordo com certidão de nascimento anexada ao 
Processo n"' 304.808/60- fi. 2- e não o_ que consta 
da Lei que instituiu o beneficio. 

4. Nessas condições, em se tratando de uma 
pensão graciosa, tenho a honra de submeter à consi
deração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de 
lei, elevando o valor do referido beneficio para duas 
vezes O maior salário n1ínimo do Pa:Is, excluindo os 
três filhos por terem atingido a maioridade e retífi
cando o nome da beneficiária de Antónia Colõinbi-
no de Souza Naves para Antônia de Souza Naves." 

Tramitando na Câmara dos Deputados a proposiçã.o 
mereceu pareceres favoráveis das Comissões Técnicas 
daquela Casa do Congresso. Nacional, colhendo a apro
vação final do Plenário. 

A pensão passa a ter o valor corr~pondente a 2 (duas) 
vezes o maior salário mínimo vigente no Pais, é retifiCã
do o nome da beneficiária- e são excluídOs os filhos pof 
terem alcançado a maioridade. 

No que_diz respeito ao aspecto financeiro, vale desta
car que-a despesa decorrente da Lei correrá à conta de 
Encargos Previdenciá-rios da União - Recursos sob a 
Supervisã.o do Ministério da Fazenda. 

Trata-se de justa atualização da pensão especial, que 
- com _o pãssar doS anos ficou inteiramente descaracteriza

da._--,: 

À vista do exposto, concluímos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 20deSCtembro de 1984. -ltãmar 
Franco, Presidente -Jorge Bomhausen, Relator - Ju
tahy Magalhães - Jorge Kalume - Almir Pinto -Sal
danha Derzi - Passos Pôrto --Roberto Campos -
Virgt1io Tivora. 
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PARECERES Nts :526, 527 e 528, de 1984. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'il65, de 1984-
DF (Mensagem n'i' 142, de 10 de maio de 1984, na ori
ge.m), que "dispõe sobre o reposicionamento de servi
dores do Plano de Oasslflcação de Cargos do SerViçO -
Civil do D.istrito Federal, e dá outras providencias". 

PARECER N• 526, de 1984 
Da Comissão de Constituiçio e justiça 

Relator: Senador Heh'fdlo Nunes 
Corrra Mensagerri-n9-l42, -firfnaáa a 10 de--maio do 

corrente ano, o Senhor Presidente da República, apoian
do Exposição de Mo ti vos do Senhor Goveillador _ do 
Distrito Federal, oferece projeto de lei, definido na 
ementa em epígrafe. -

A proposição fundamenta-se na Lei n<:o 6.930/81 e visa, 
frente ao Plano de Classificação de Cargos, reposicíonar 
servidores do GovernO Federal. 

Esclarece mais a Exposição de Motivos: 

"O anteprojeto de diploma legal tem por escopo 
o reposicionamento dõs servidores incluídos no _su
pracitado Plano, na qualidade de concorr:ente à ter
ceira etapa das mesmas categorias funciOnaiS de que 
constituíam clientela origiitâria, nas referênCias em 
que foram localizados os demais servidores de igual 
situação- fuõCíonãl, aplicando-se-lhes, a seguir, as 
progressões funcionaís obtidas. 

Deve-se esclarecer que os servidores concorrentes 
à terceira etapa forain íncluídos nas respectivas ca
tegorias funcionais _erii classe e referência _inícia!S. 

Por outro lado, é Opoiiuno ressaltar que tal pro
cedimento visa a conferir à clientela de terceira eta
pa tratamento idêntico ao dispensado aos servidores 
amparados pela Lei n"' 6.930 de 7 de julho de 1981. 

Finalmente, esclareço que a despesa com a pro
posta em foco serâ da ordem de Cr$ 1.415.742,00 
(um milhão, quatrocentos e quinze -mil, setecentos e 
quarenta e dois cruzeiros) mensalmente." 

A matériã- é de- rotina administrativa e não fere a 
Constituição; é a jurídica e estâ elaborada em boa técni
ca legislativa. 

Isto posto, o parecer é pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1984.- José Fra

gelli Presidente, eventual - Helvídlo Nunes Relator -
Odaclr Soares - Octávio Cardoso - Passos Pôrto -
Amaral Furlan- Hélio Gueiros -.Enéas Faria. 

PARECER N• 527, DE 1984 

Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O "Senhor Presidente da República, com a Mensagem 
n9 142, de 1984, e nos termos do..art. 51, combinado com 
o art. 42, item V, da Constituição Federal, submeteu ao 
Senado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Governador do Distrito_Federal, projeto de lei que 
.. dispõe sobre o reposicionamento de servidores do Pia~ 
no de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distri
to Federal e dâ outras providências". 

Referida Exposição de Motivos esclarece que o reposi
cionamento sugerido diz respeito a servidores concorreu~ 
tes à terceira etapa das respectivas Categorias Funcio
nais de que são clientela originária, nas Referências em 
que foram posicionados os-demais servidores de análoga 
situação funcional, aplicando-se-lhes, a seguir, as pro
gressões funcionais obtidas. 

Aduz a citada Exposição do Governador do Distrito 
Federal que esses servidores foram incluídos em referên
cias de classes iniciais e que a medida proposta, no proje
to, objetiva conferir tratimlento igual ao assegurado aos 
servidores amparados pela Lei n9 6.930, de 7 de julho de 
1981. 

Como se observa, cogita-se _de providência comple
mentar à execução da sistemâtica decorrente do Plano de 
Classificação de Cargos, e que Corrige desigualdades ve
rificãdas no contexto de sua aplicação. 

Ademais, a despesa com a correçã.o defluente do Pro
jeto (Cr$ 1.415.742,00) ê perfeitamente tolerável, à vista 
dos imperativos de ordem administrativa que-a ampa
ram. 

Assim sendo, o nosso parecer é pela aprovação do pre-
sente projeto. 

Sala das Comissõés, 4 de setembro de 1984.- Passso 
Pôrto, Presidente- Alexandre Costa~ Relator~ Lourl
val -Baptista - Benedito Ferreira - Mauro Borges -
Moacyr Duarte. 

PARECER N• 528, DE 1984 

Da-Comi~ão de Finanças 

Relator: Senador Passos Pôrto 

Em exame o Projeto de Lei do Senado que dispõe 
sobre o reposicioil.ãmento de servidores do Plano de 
Classificação de CargOS-do Serviço Civil dó Distrito FC
dera!. 

A proposição ê de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que submete a matéria à deliberação do Con
gresso Nacio-nal nos termos do artigo 51 da Consti
tuição, devidamente acompanhada de ExposiçãO de Mo
tivos do Senhor Go_Ver-n-ador do DistrítO Federal, que
destaca: 

"O anteprÕjeto de diploma legal tem por escopo 
o reposicionariiento -dos servidores incluídos no su
pracitado Plano, na qualidade de concorrentes à ter
ceira et3pa das In~smas categorias funcionais de que 
constituíam clientela originária, nãs i1:ferênclas em 
que foram localizados os- demais servidores de_ igual 
situação funcional, aplicandO.:.se-lhes, a seguir, as 
progressões funcionais obtidas. 

Deve-se esclarecer que os servidores concorrentes 
-à terceira etapa foram incluídos nas respectivas ca-
-tegor:ias funcionais em classe e ref~rência iniciais. 

Por outro lado, é oportuno ressaltar que tal pro
cedimento visa a conferir à clientela de terceira eta
pa tratamento idêntico ao dispensado aos servidOres 
amparados pela Lei n' 6.930, de 7 de julho de 1981. 

Finalmente, esclareço que a despesa com a pro
posta em foco será da ordem de CrS 1.41 S. 742,00 
(um milhão, quatrocentos e quinze mil, setecentos e 
quarenta e dois cruzeifOs) mensalmente". 

Vale salientar que os efeitos financeiros decorrentes da 
aplicação da Lei são devidos a partir do início de sua vi
gência. 

A proposição decorre de aprofundados estudos reali
zados pelo Governo do Distrito Federal, asse8urando 
igualdade funcional a diversos servídores. 

Sob os aspectos financeiros- competência regirilental 
da Comissão de Finanças - nada se tem a opor ao pro
jeto, cuja despesa estâ definida. 

Ante _as razões expendidas, concluímos pela apro
vação do Projeto de Lei do Senado _n"' 65, de 1984-DF. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1984.- Itamar 
Franco, Presidente - Passo Pôrto, Relator - Jutahy 
Magalhies- Jorge Kalume- Almlr Pinto- Jorge Bor
nhausen - Saldanha Derzi ....-- Roberto Campos -
Vir~Zíllo Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Almir PintQ) -O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.l9-
Secretârio. 

~-lido o _seguinte 

Sábado 22 3355 

PROJETO DE LEI DO SENADO n• 187, DE 1984 

DisPõe sobre programação de interesse local nas 
- emis§oras d~ ~elevisilc.,. 

O COngreSSo Nãcional decreta: 

Art. l~ As eÕtissoras de televisão, geradoras de ima
gem, destinarão obrigatoriamente 120 (cento e vinte) mi
nutos de suas transmissões, em cada período de 7 (sete) 
dias, à divulgação de programas de interesse local, consi
derados o Municípiõ, a: Região geoeconómica e o Estado 
da_ Federação em que estiver instalado seu equipamento 
transmissor. 

§ J9 Atendido o tempo de duração previsto neste ar
tigo, a transmissão dos programas de interesse local po
dérá ser feiia d·e 2' a 6'- feira, entre 20 (vinte) e 2Z{vínte e--~ 
duas) horas ou, facultativamente, em 4 (quatro), 3 (três) 
e 2 {duas) vezes no mesmo horário. - -

§ 29 Programa de interesse local ê aquele que focali
za, em noticiário, Com exclusividade, fatos e pessoas do 
Município, da Região ou do Estado; que divulga comen
tário jornalístico ou promove debates em torno da 
problemâtica urbana, regional ou estadual; e o que leva 
ao ar números de música, dança, teatro, ginâstica~ ou es
porte, com participantes locais, oLi aproveífaiido peças 
de autores radicados no Estado. 

Art. 29 A inobservância do~ disposto no artigo 19 
acrescentará sanções à emissora faltosa, que irão da ad
vertêncüi, à multa, à suspensão de atividades por prazo 
determinado e ao cancelamento da concessão, obedeci
dos os critériOs -in_dicados na regulamentação desta lei. 

Art. 3"' Esta lei serâ regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 49 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições contrário. 

Justificação 

Um pafs 'corresponde, em princípio, a uma definição 
geográfica, englobando ~ nome, superfície territorial, 
quantitativo demográfico e idioma ou idiomas falados 
por seus habitantes. 

Nenhum_ pafs encerra em si mesmo, pelo fato elemen
tar de existir, uma segura presunçãO de continuidade in
definida no caminho do tempo. Porque pesará sempre 
sobre a integridade dele a ação impresvita dos fatores na~ 
turais e dos acidentes que poaem interromper ou modifi
car seu processo histórico. 

A nação é uma realidade diferente, superposta ao pafs 
que lhe serve de base, ou até sem esse país, como em al
guns casos que a história: registra: 

A nação ~ uma construção de sucessivas gerações que 
se alimentaram na fonte das mesmas matrizes culturais e 
que agiram e agem ao longo· dos anos, no rumo de objeti
vos nem sempre visualizados com precisão, mas, de al
gum modo, presentes e vivos no sonho, na decisão e na 
ação de todos os participantes desse esforço comum. 

Deve interessar a todos nós,. brasileiros, que em deter
minado momento somos a representação direta da nação 
no plano histórico, o enriquecimento e fortalecimento 
desse grande e difuso corpo de que somos parte compo
nente. Para que isso aconteça, é essencial que se informe, 
com insistência didática às gerações novas, sobre o que 
fomos e fizemos no passado, para que chegássemos onde 
estamos e criâssemos as especificas expressões de nossa 
civilização. 

As estruturas do ensino ocupam-se, justamente, da 
transmissão desses valores. Uma transmissãq que deve 
envolver o bâsico e o geral, deixando a cada geração que 
chega a indispensável liberdade de opções - para que 
possam reagir com inteligência e criatividade aos pioble
mas e desafios que emergem das novas situações conjun
turais. 
~ fundamental,· a nosso ver, o estabelecimento, nos 

educandos, dessa liberdade mental de escolher, sem rutu-
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ra dos compromissos qúe devem manter com a maneira 
de ser e com a .vocação da nacionalidade. 

Para ficarem aptas -a ellrrentar o futuro, precisam as 
nações que o s~gmento majoritário ae sUa população 
possua um nível mêdio de educação que inclua o domí~ 
nio das têcnicas primárias aa le"itura, da esciita e da con
ta, propiciada pela instruçãO básica; a posse limitada Oú 
extensa (de acordo com a possibilidade de cada indiví
duo) de algum conhecimento especializado e, finalmente, 
um amplo e diversificado acervo de informações, em 
constante renovação. 

Alimentar esse acervo de informações de que necessita 
o cidadão, mesmo humilde e pobre, ê a função mais inl-
portante da imprensa escrita 'e falada. ··- · 

É ela que acaba por despertar, no recipiendârio das in
formações, a capacidade de analisã-las e de identificar-Se 
de _uma forma participante com os fatos a que elas se re
ferem. 

A continuidade desse exercício mental é que fornlillo 
indivíduo a opinião, oU seja, Sua posição particular, as
sumida no universo interior em face de c:ida coisa e -de 
sua razão de ser. E o que se chama de opinião pública 
corresponde exatamente ao produto da soma e da inter
veniência permanente das opiriíôes individuais. --

Para a estabilidade e progresso político de uma nação, 
é preciso que haja no seu âmbito uma opinião pública 
definida e sedinlentada. A politização~ de um grupo hu
mano é um estádio s_ó atingido quando a maioria dos que 
o compõem alimenta idêías semelhantes ou confluentes 
em relação ao que interessa ao grupo como_ um todo. 

Quando isso rtão existe, pode sei- observadÕ, a dinâmi
ca dos movimentos que assinalam as mudanças da si
tuação interna do grupo é uma simples reSposta mecâni
ca ao discurso dos líderes - e, nunca, uma ação defla
grada a partir de idêias, de concepções, de programas. 

O Brasil não apresenta ainda, infelizmente, nível satis
fatório de opinião pública organizada: E um-ii afirmação 
que dispensa maiores considerações. Daí a prioridade 
com que se deveria impor aos nossos governos ~ ~er
feiçoamento e a ampliação das estruturas sustentadoras 
de ação educacional. 

No largo espaço dessa questão, a garantia de um fluxo 
constante de informações a todas as classes ê algo impor
tantíssimo, como- fatoT de construção da opinião públi
ca. Especialmente consideradas as peculiaridades brasi
leiras, assinale-se;:: muito espaço; má distribuição demo
grãfica; deficíêncÚl de transportes interioranos; alta inci
dência de anaifãõetís:mo-e-paupensmo:-

Aos órgãos de imprensa e às emissoras de rádio e tele-. 
visão cabe- esse tipo de ação. 

A propósito", lembramos que foram imensas em noSso 
País as mudanças no pensamento das massas, causadas 
pela chegada e pela permanência dO rádio- ae Pilha. 
Graças a esse modesto engenho, caboclos rudes e analfa
betos do mais longínquo sertão deram-se conta, pela pri
meira vez, de integrarem uma Nação chamada Brasil e 
de que a sede do governo dessa nação era, então, o Rio 
de Janeiro. 

Tão grande, ou ainda maior do que o impacto causado 
pelo rádio de pilha foi a chegada e a permanência da tele
visão em nosso Pâís. 

Embora o custo de um aparelho receptor de televisão 
esteja ainda acima do poder aquisitivo de Uma grande 
parte da população brasileira, esse fato não impede que a 
população nacional, na sua quase totalidade, veja televi-
são. 

Mas, a que assistem os brasileiros? 
A verdade é que, alêm dos enlatados vindos do estran

geiro, somente algumaS poucas programações são elabo
radas e transmitidas a partir das metrópoles d-o Centro
Sul e chegam a todo o território riacional, por intermédio 
das torres de dezenas de estações repetidoras, bem como 
por satélite. - -

Boas ou más, essas programações- chegam a todas as 
camadas socia-is. Nas favelas de Brasíliã ou do Rio -

para falar só nestas cidades - ê raro o barraco que não 
_ostenta sua antena_de televisão. 

Para os que não têm o confol_'to de um aparelho priva
tivo, existe a- alteinativa fácil de ir à casa do amigo que 
disponha de um, ou de procurar acercar-se de receptores 
instalados em estabelecimento comercial ou em ll,!gares 
j)Ubficos. . - -

Diremos que a televisão tem contribuído, no Brasil, 
para u:niformizar comportamentos e tipos_<:Ie linguagem, 
a partir de um padrão- adotado não sabemos em virtu

-de de que critérios - que se"rve de base às novelas e espe
táculos huffiorísticos preparados no Ri_Q ele Janeiro e São 

-Paulo. 
Quanto aos no.ticiáriOs do vídeo, são eles mais con~in

centes para as pessoas simples do que os do rádio, por
que o tele-ouvinte imagina estar recebendo, de uma pes
Soa Visivel, mensagem a ele diretamente dirigida. 

Acontece que o sistemã-de televisão instalado no Brª-
-Sif, embora p()sitivo pelas condições têcnicas que apre

senta na ·penetração alcançada pelas transmissões, não 
Cstá cumprindo em toda linha, como seria desejável, a 
função qUe lhe cabe, de concorrer para a politização de 
nosso povo. 

Referimo-nos à contradição existente entre a quanti
dade __ e a s_p(i§ti~Ção dos equipanúmtos de transmissã<;> 
utilizaqas e a- descabida centralizaç~o que ocorre na ge
ràção de proira~a~. 

Basta dizer que-eXistem no País numerosas estaçõ~s 
gerãdOrãs de imagem que não dedicam um único minutõ 
de sua programaç~o a quaiquç_r fato ou aspecto local. e 
como se- não existissem para elas a cidade, a região ou 
mesmo o Estado em que se localizam. Os noticijfíoS 
transmitidos ~ e os çiemais programas_ também -vêm 
prontos das distantes matrizes de produção e nada têni. a 
ver com o que existe ou acontece na região, ou seja, com 
aquilo que teria mais afinidade corri o universo mental 
do ouvinte, salvo pequenQs noticiários locais, quando há 

-geração de imagem. 
A finalidade deste projeto é modiiiCãr o prcsertte esta

do dC cÕisas. e arejar, em beneficiá do interesse público, 
um setor do Pais que vem permanecendo inexplicavel
men-te fechado até agora. 

Façamos com que as emissoras de_ televisão geradoras 
de imagem, instaladas nas grandes e médias cidades do 
interior brasileiro, transformem-se em instrumentos ati
vos de educação popular, criando uma opinião pública 
entre as populações atingidas pelo som e pela imagem de 
suas transmissões. 

A exigência ora estabelecida nC$_te projeto em nada 
onera as emissoras. Pelo contrário. Uma aproximação 
mais íntima com o interesse locai conco!reiá para ani
plíar suas perspectivas de negócio e· de lucro junto a um 
mercado que elas já exploram e do qual vivem. 

ÀS -concessões de canais de televisão são feitas pela 
União, a título precário, pOr 15 anos (<irt. 3~, § 39, dR: Lei 
nll 4.117/62 - Código Brasileiro de Telecomunicações). 
A concessionária são irriJfostaS numeroSas obrigaçõriS, 
cujo descumprimento poderá significai- o fim -sumário da -
cOncessão. 

CÕm grande freqUência, como todos Sabem, são Inter
rompidas as transmissões normais de todas as emissoras 
de televisão do País para que s_e estabeleça uma chamada 
rede nacional, destinada a transmitir discurso do Senhor 
Presidente da RepúbliCa~ 

É a famosa e velbís.Súna,. "V_oz do Brasil", desempe-. 
nhando um papel útil na divulgação de notícias Sobre o 
que se passa na cúpula governamental da União. 

Por que, então; não usar a força coercitiva da lei para 
que as emissoras de televisão passem a prestar- Úm -Ser
viç()_ às comunidades, para o qual estão capacitadas e que 
seria benéfico, afinal, a seu -próprio interesse financeiro? 

Estamos certos de que os Senhores .Senadores bem co
nhecem, pelo que se passa nos seus Estados, o tipo de si
tuação cuja mudança está na m-ira deste projeto. -

Vamos, pois, corrigi-la mediante p_ronta _aprovação da 
niCdída que propomos, que a ninguém onera ou prejudi· 
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ca e que grande significaÇão terá para as populações inte
rioranas_do Brasil e para o aprimoramento de nossa de. 
mocracia. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1984. -Gastão 
Müller. 

(ÀS Comissões de Constitutçao é Justiça e de 
Transportes. Cofii.unfcações e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 
So~r~ ames~, co~uni~ções que vão ser lidas pelo Sr. 

Ji>-Secietárfo. 

São lidas as seguintes 

Of. ·n' 169/84- GLPMDB 
Brasília, 20 de Setembro de 1984 

Senhor Presidente, 
Pelo presente, solicito a V. Ex• as indispensáveis provi

dências, no sentido da substituição na suplência da Co
missão de Relações Exteriores do Senador José Fragelli, 
pelo Senador João Calmon que passou a integrar a Ban
cada do PMDB no Senado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os 
meus protes.tos de estima e consideração. 

Cordiais Saudações. - Humberto Lucena, líder do 
PMDB 

21 de setembro de 1984 
Senhor Presidente 

- -Nos t6rmos- do aftigo 86 dO Regimento Interno, tenho 
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, que esta lideranç_a_ deliberou. propor a substi
tuiç3:o do nobre senhor Senador Martins Filho, pelo 
nobre senhor Senador Almir Pinto, na Comissão Espe
cial criada pelO Requerimento nll 15, de 1984, destinada a 
estuda_r aspectos relacionados com a produção de ali
mentos e corre.dor de exportação (CEEPACE). 

ApfoVeito_à-opOffuilidade para renovara Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside. 
ração. - Virgilio Távora, vire-líder do PDS, no exercfcio 
da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
ConcedO a palavra ao nobre Sr. _Senador Joãõ Cal

moo; por pei'rriuta com o nobre Sr. Senador iorie Kalu
me. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte.discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Nação está acompe.nhando, com crescente apreen
sãg, a movimentação, nos últimos dias, dos Ministros 
Militares que se revelam mais preocupados com proble
mas políticos do que com os seus deveres constitucionais 
e profissiOnaiS. Depois de visitarem, -íncorporadõs, o -
Presidente João Figueiredo, numa atitude de indisfaçá
vel presSão, o País viu, através da cadeia nacional de rá
dio e televisão, o resultado desse insólito cantata. 

O Com:ãndante SUpremo das Forças Armadas, que 
.deve dar ordens aos chefes das três armas e não admitir 
suas pressões, isoladas ou em conjunto, dirigiu-se ao 
povo brasileiro, fazendo advertências aos partidos oposi
cionistas, utilizando um tom imperial, falando, às vezes, 
na primeira pessoa do singular, como uma reencarnação 
do Rei Luiz XIV, na base de "O Estado sou eu". Disse o 
Presidente: 

"Assim com assegurei a posse dos eleitos em 1982, ga
rantirei O direito de voto no Colégio Eleitoral, livre de_ 
pressões e de constrangimentos ilegais." 

O restabelecimento da democracia, Sr. Presiâente e 
Srs. Senadores, ê uma conquista do povo e não a dâdiva 
de um governante. Não se justifica, portanto, a empáfia 
do presidente, nesta sua postura autocrática. 
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Logo adiante, o chefe do Poder Executivo procurou 
fulminar o tom de alguns discursos proferidos na recente 
comício de Goiânia, afirmando: 

.. Deslustra e degrada os nosso costumes e os nosso fp
ros de país civilizado o desrespeito demagógico às pes
soas dos governantes. A crítica, que se lhes faça, tem li
mite nas regras de polidez e de cortesia." 

Impõem-se ao orador desmernoriado vârias· inda
gações: quem deslustrou e degradou os_ nossos costumes 
e os nossos foros de país civilizado? Quem cometeu o 
desrespeito demagógico à pessoa de um governante? 
Quem violou as regras de polidez e de cortesia? Foram 
precisamente o Presidente João Figueiredo e seus Minis
tros Militares que, no palanque da parada do Dia da In
dependência, procuraram humilhar o vice-presidente da 
República Aureliano Chaves, sem lhes dirigir uma pala
vra sequer, durantes as horas do desfile das tropas. 

Toda a nação acompanhou, desolada e revoltada, 
através da rede nacional de televisão, essa afronta ao 
eminente homem público, patriota sem mãcula, que, por 
mais de 20 vezes, assumiu a presidência da República e, 
conseqiientemente, o comando supremo das Forças Ar
madas, desempenhando, de maneira impecável. suas 
funções. 

A quem violou todas as regras de polidez e de cortesia 
falta autoridade para criticar eventuais excessos· ora
tórios, no clima de extraordinária vibração de um com.f
cio. 

Apesar de todo o respeito e do apreço que me mere
cem os Ministros Militares e as instituições que coman
dam, não me~ possível deixar de destacar que foi um de
les; o da Aeronáutica, que iniciou a escalada dos destem
peras verbais ao proferir no dia 13 do corrente mês, de
plorável discurso, com ataques desabridos a um lfder da 
Bahia, aludindo à ·~truculência" e ao "ca~iquismo" e aos 
covardes e desertores do PDS que passaram a apoiar ã 
candidatura de Tancredo Neves numa oportunidade em 
que só cabiam comentários sobre as obras do aeroporto 
que estavam sendo inauguradas. 

Depois dos imoderados pronuncianl.entos do Ministro 
da Aeronâutica. na Bahia, e do Ministro do Exército no 
Dia do Soldado e da pressão exercida sobre o Presidente 
Figueiredo na recente visita dos chefes das três Armas ao 
Palácio do Planalto, aumenta o receio do povo brasilei
ro~ em face das noticias sobre a realização, no dia de ho
je, de reuniões extraordinárias dos Altos Coman_dos do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em BrasOia e no 
Rio, para-ua avaliação do processo sucessório", como a 
imprensa registrou. -

Trata-se de mais uma intolerâ.vel intervenção em as
sunto que foge à competência dos chefes militares. 

O Sr. Gastio MiD1er- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador· Gastão Miiller. 

O Sr. Gastão Müller- Neste momento oportuno dou 
o apartC, porque existe ar o tão falado contra-senso; se os 
ministroS militares declaram que não têm nada a ver com 
política, que o problema sucessório é potrtico, que a 
bíblia deles é a Constituição, por que, conforme V. Ex• 
diz, e ,que é público e notório, toda a imprensa noticia, 
vão se reunir em Brasília e no Rio de Janeiro os altos co
mandos militares para estudar o problema sucessório? 
Qual é o problema sucessório? As regras do jogo foram 
feitas por eles mesmos, dois candidatos vão postular os 
votos do Colégio Eleitoral, e qual é o problema especial? 
Quanto às agressões, Senador João Calmon, aprendi, 
quando fui militar na minha juventude, que a tropa é re
flexo do chefe. E é mesmo! Tive a experiência de dois co
mandantes de companhia, uma era muito bom, o outro 
não era, a companhia e'ra melhor quando ·o comandante 
era melhor e assim ao contrário. De modo que essa vio
lência verbal vem do reflexo do chefe. Quein disse qUC no 
dia da eleição .. eu mato e arrebento?" Quem disse, em 
Cleveland, que já estava ficando bom da operação por-
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que estava Com vontade de bater em gente? Quem disse 
que preferiã O-Cheiro do cavalo ao cheiro do povo? Quer 
dizer, essas agressões verbais vêm do chefe. Então, quan
do os çhefes militares também agridem, praticam valen
tias verbais e violências verbais nada mais estão fazendo 
dO que refletindo o pensamento, o comportamento do 
chefe. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Gastão 
MUller, inuito 'obrigado pelo seu aparte. E não se trata 
apenas, no caso que estou comentando neste momento, 
de agressões verbais. Chegam at~ a agressões sem pala
vras. O que eles nzeram com o vice"-Presidente da Re
pública, Aureliano Chaves, foi exatamente essa agresSão 
sem palavras. Deixaram o Vice-Presidente da República 
durante várias horas no palanque sem lhes dirigir uma 
palavra sequer. O Vice-Presidente da República teve 
apenas a oportunidade de falar com o Núncio Apostóli
co. Esses ministros militares atuaram sob o comando de 
Aureliano Chaves, quando S. Ex• estava na Presidência 
da República, portanto como supremo comandante das 
Forças Armadas. Se um episódio desse tipo tivesse ocor
rido no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, seria con
figurado como um crime ou indisciplina grave, que seria 
punida· com prisão. 

Dessa maneira, falta realmente autoridade, tanto do 
Presidente da República como dos seus ministros milita
res, para invocarem regra de polidez ou de cortesia, por~ 
que eles violaram todas essas regras, numa escala real
mente inadmissível. 

Trata-se no caso das reuniões dos altos cofuandos mi
litares, no dia de hoje, de mais uma intolerável inter
venção em assunto que foge à competência dos chefes 
militares, principalmente depois do pronunciamento de 
anteontem do Comandante Supremo das Forças Arma-

--- das, Presidente João Baptista Figueiredo. Esse açoda
mento é, sob todos os aspectos, condenável, e não respei
ta, sequer, a delicadeza do estado de saúde do Presiden
te, hQ~pedado num hotel de São Paulo para tratamento 
de saúde, e enfrentando dores que não consegue dis
farçar. 

Deixo aqui regístrado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o meu protesto contra o desvio das atividades dos chefes 
militares, concentfando suas atençõCs em setores da 
competência da classe polftica, que tem o dever de reinte
grar o Brasil na plenitude do regime democrático, encer
rando o ciclo de 20 anos de autoritarismo e de ã"tuação 
de presidentes militares, responsâveis pela mais grave 
crise- de toda a nossa História. 

Muito obrigadO. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo_a pa
lavra ao nobre Senador Gastã~_ MOller, como Líder. 

O SR. GAsTÃO MtJLLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pionuncia o seguinte- discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Afirina-se e com razão que a TV revolucionou os 
meios de comunicação de massa e está tendo uma ação 
proficua na integração nacional. O Brasil todo está se 
tornando a .. Aldeia Global" preconizada. 

Ainda agoia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se 
lançou no mercado consumidor a nova técnica, ou seja, 
de através de uma antena especial, ter~se em qualquer lu~ 
gar do Brasil e do mundo a imagem gerada, por sua vez •. 
em qualquer região do planeta, diante do uso dos satéli
tes, mais ainda se transforma o mundo civilizado numa 
grande Comunidade que deve-lUtã.r pefa paz, pelo -prO
gresso e, finalmente, pelo bem comum. 

Com essa nova ·invenção, isto é, desse tipo de antena, 
as torres de transmissão de TV passam a ser tão obsole-; 
tas, quanto as linhas telegráficas implantadas, por Ron~ 
don, nesse imenso Brasil. Mas, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, tanto as linhas de Rondori, como os satélites de 
hoje, exercitam sempre o desejo de integração nacional e 
internacional, objetivando atingir, rePito, o bem comum. 
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Essa TV que possui indmeras qualidades positivas, al
gumas vezes falha, o que é natural. Há distorções, exis
tem prOpagandas que não se coadunam com o ideal pre~ 
conizado de levar à população do mundo momentos 
educativos, construtivos que, lamentavelmente, indu
zem, de forma especial, aos jovens, de inspirar-se na vio
lência e nos maus co"stumes, como uma mosofia de vida. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses males serão 
debelados e partir·se-á para uma televisão que tenha 
como escopo transmitir somente bons exemplos. 

Nesta data, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou apre
sentando ao julgamento dos nobres Srs. Senadores um 
projeto de lei, que .. dispõe sobre programação de inte
resse local nas emissoras de televisão". 

Vou ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei 
e a sua Justificação. Diante disso os Srs. Senadores com
preenderão, perfeitainente, aonde pretendo chegar com 
este projeto. 

PROJETO D);: LEI DO SENADP N; DE 1984. 

D~spõe sobre programaçio de interesse local nas 
emissoras de televldo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'~ As emissoras de televisão, geradoras de ima

gem, destinarão obrigatoriamente 120 (cento e vinte) mi
nutos de suas transmissões, em cada período de 7 (sete) 
dias. à divulgação de programas de interesse local, consi
derados o Município, a Região geoeconômica e o Estado 
da Federação em que estiVer instalado seu equipamento 
transmissor. 

§ I'~ Atendido o tempo de duração previsto neste ar
tigo; a transmissãO dos programas de interesse local po
derá ser feita de 2'~ a 6'~ feira, entre 20 (vinte) e 22 (vinte e 
duas) horas ou, facultativamente, em 4 (quatro), 3{três) 
ou 2 (duas) vezes no mesmo horário. 

§ 2'~ Programa de interesse local é aquele que focali
za, em noticiãrio, com exclusividade, fatos e pessoas do 
M unicipio, da Região ou do Estado; que divulga comen
tário jornalístico ou promove debates em torno da 
problemática urbana, regional ou estadual; e o que leva 
ao ar números de música, dança, teatro, ginástica, ou es
porte, com participantes locais, ou aproveitando peças 
de autores radicados no Estado. 

Art. 2'~ A inobservância do disposto no artigo 1' 
acrescentará s~nções à emissora faltosa, que irão da ad
vertência, à multa, à suspensão de atividades por prazo 
determinado e ao cancelamento da concessão, obedeci
dos os critério iitdicados na regulamentação desta lei. 

Art. 3t~ Esta lei serâ regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 4'~ Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5' Revogam-se as disposições contrárias. 

Just!Ocaçio 

Um país corresponde, em principio, a uma definição 
geográfica, englobando nome, superficie territorial, 
quantitativo _demográfico e idioma ou idiomas falados 
por seus habitantes. 

Nenhum país encerra em si mesmo, pelo fato elemen
tar de existir, uma segura presunção de continuidade in
definida no caminho do tempo. Porque pesará sempre 
sobre a integridade dele a ação imprevista dos fatores na
turais e dos acidentes que podem interromper ou modifi~ 
car seu processo histórico. 

A. nação é uma realidade diferente, superposta ao país 
que lhe serve de base, ou até sem esse país, como em al
guns casos que a história registra. 

A nação é uma construção de sucessivas gerações que 
se alimentaram na fonte das mesmas matrizes culturais e 
qUe agiram e agem ao longo dos anos, no rumo de objet.i
vos nem sempre visualizados com precisãO, mas, de al
gum modo, presentes e vivos no sonho, na decisão e na· 
ação de todos os participantes desse esforço comum. 
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Deve interessar a tOdos nós, brasileiros, que em deter
minado momento somos a representação direta da nação 
no plano histórico, o enriquecimento e fortalecimento 
desse grande e difuso cOrpO de que somos parte <:ompo
nente. Para que isso aconteça, é essenCial que se infonD.e, 
com .insistência didática às gerações novas, sobre o que 
fomos e fizemos nó paSSado, para que chegássemos onde 
estamos e criássemos as específicas expressões de noSsa 
ciVilização. 

As estruturas do ensino- ocupam-se, justamente, da 
transmissão desses valores. Uma transmissão que deve 
envolver o básico e o geral, deixando a cada geração que 
chega a indispensável liberdade de opções_- para quC 
possam reagir com int~Iigência e criatividade aoS proble~ 
mas e desafio_s que emergem das novas situações conjun-
turais. __ ~ ___ _ 
~ fundarnenta_l, a nosso_ ver, o estabeleCimento, nos 

educandos, dessa liberdade mental de escolher, sem rutu· 
ra dos compromissos que devem manter ·com a maneira 
de ser e com a vocação da nacionalidade. 

Para ficarem aptas a enfrentai' o fUturo, precisam as 
nações que o segmento-- mãjOrítãrió de sua população 
possua um nível médio de educação Ctue inclua o domí
nio das técnicas primãriaS da leitura, da escrita e da con
ta, propiciada pela instrução básica;· a posse limitada ou 
extensa (de acordo com a possibilidade de cada indiví~ 
duo) de algum conhecimento especializado e, fiilalmente, 
um amplo e diversificado acervo de informações, em 
constante renovação. 

Alimentar esse acervo de informações de que necessita 
o cidadão, mesmo humilde e pobre, é a função mais im-
portante da imprensa escrita e falada .. - . -· 

tela que acaba por despertar, no recipiendãrio das in
formações, a capacidade de analisá-Ias e de identificar-se 
de uma forma participãii(e coni os fatos ·a que elás:Se re
ferem. 

A continuidade desse exercício mental é_que forma no 
indivíduo a opinião, ou seJa, ·sua- posição particular, as
sumida no univers_o lnteOOi-em face de cada coisa e de 
sua razão de ser. E o_que se chama de opinião pública 
corresponde exatamente ao produto da soma e da inter
veniênda Permanente-das opiniões individuais. 

Para a estabilidade e progresso político de uma nação, 
é preciso que haja no seu âmbito uma opinião pública 
definida e sedimentada. A politização de um grupo-hu
mano é um estágio Sõ anngido quando a maioria dos que 
o compõem aliriienta id6iã:s semelhantes ou confluentes 
em relação ao que interessa áo grupo como um todo. 

Quando isso não existe, pode ser observado, a diriâmi
ca dos movimentOS- que assinalam as --rrludanças da si
tuação iritema do grupo é uma símples resposta mecâni
ca ao discurso dos líderes - e, nunca, uma ação de_fla
grada a partir de idéias, de concepções, de programas. 

O Brasil não apresenta ainda, infelizmente, nível satis
fatório de opinião pública organizada. ~ uma afirmação " 
que dispensa maiores con-Siderações. Daí a prioridade 
com que se deveria ilripor ao-s nossos governOs o apei
feiçoament9 e a ampliação das estruturas sustentadoras 
da ação educacional. 

No largo espaço dessa questão, a garantia de um Ouxo·
constante de informações a todas as classes é algo impor
tantíssimo, como fator de construção da opil'liãõ públi
ca. Especialmente consideradaS-aS peculiaridades brasi
leiras, asS:ínala~se: muito espa-ço; má distribuiÇão demo
grâficã; deficiência de transportes interiorànáS; alta inci-
dência de analfabetismO e pauperrismo. -

Aos órgãos de imprensa e às emissoras de rádio e te_le_-
visão cabe esse tipo de ação. · 

A propósito, lembramos que foram imensas em nosso 
País as mudanças no pensamento das massas, causadas 
pela chegada e pela permanéncia do rádio de pilha. 
Graças ·a esse modesto engenho, caboclos rudes e analfa
betos do mais longínquo sertão deram-se conta, pela pri
meira vez, de integrarem uma nação chamada Brasil e de 
que a se_de_ do governo dessa nação era, então, o Rio de 
Janeiro~ - -

Tão grande, ou ainda maior, do que o i.npacto causa- -
do pelo rãdio de pilha, foi a chegada e a permanência da 
televisão em nosso País. . _ . ~-- __ . 

Faland_o neste momento sobre o rádio de pilhas, na 
presença de ilustres representantes do pafs amigo, que é 
o Japão, estou também, homenageando_a Delegação de 
Senadores japoneses que está aqui, porque esse- país 'é 
atualmente, um dos mais brilhantes nesse setor. 

Continuo, Sr. ~residente. 
Embora o custo de um aparelho receptor de televisão 

esteja ainda acima do poder aquisitivo de uma grande 
parte da população brasileira - esse fato não_ impede 
que a população nacional, na sua quase totalidade, veja 
televisão. 

Mas, a que assistem os brasileiros? 
A verdade é que, alêm dos enlatados vindos do estran

-geiro, somente algumas poucas programações são elabo
radas e transmitidas, a partir das metrópoles do Centro
Sul - e chegam a todo_ o Território Nacional, por inter
m,édio d<14torres. de dezenas de estações repetidoras, bem 
como por satélite. -

Boas.ou más, essas programações chegam a todas as 
camadas sociais. Nas favelas de Brasflia ou _do Rio
para falar só nestas cidades - é raro o barraco que não 
ostenta sua antena de televisão. 

Para os que não têm o conforto de um aparelho privã:
ti"vo,-ixisfe a-alternativa fácil de ir à caSa do amigo que 
disponha de um, ou de procurar acercar-se de receptores 
instalados em estabelecimento comercial ou em lugares 
públicos. 

Diremos que- a· televisão tem contribuído, no Brasil, 
para uniforrriii-ãr co"mPoftamentos e tipos de linguagem, 
a partir de um padrão adotado não sabemos em virtude 
de que critérios..:.... que serve de base às novelas e espetâ~ 
cuJos ~u~orísticos _preparados no Rio de Janeiro e SãO-
Paulo. -

Quanto aos noticiários do vídeo; são eles mais conVin
centes para as pessoas simples, do que os do rádio, por
que o tele-ou~i~te imagina eStã.r- recetiendo, de_uma pes
soa visível, mensagem a ele diretamente diriil:ida. 

Acontece que o sistema de televisão instalado no Bra
sil, embora positivõ pelas condições técnicas qtre apre
senta ·e na penetração alcançada pelas transmissões; não 
está cumprindo em toda linha, como seria desejável, a 
funçãO-qUe lhe C;a,be, de concorrer para a politiz<iÇãõ de 
nosso povo. 

Referimo-nos à contradição existente entre a quanti
dade e a sofisticaÇã~ -dos· equipamentoS de transmissão 
utilizadas - e a descabida centraliz~ção qUe ocorre na 
geração de programas. -

Basta dizer que existem no País numerosas estações 
geradoras de imagem que não dedicanium único minuto 
de sua programação a qualquer fato ou aspecto_ local. ~ 
como se não existissem para elas a cidade, a região ou 
mesmo o Estado eni que se localizam. Os noticiários. 
tran~m_it!dos - e os demais _programas també~ - vêm 
prontÕs das distantes matrizes. de produçãÕ e-nada têm a -
ver com o que existe ou acontece na região, ou seja com 
aquilo que teria mais afinidade com o univ~rso mental 
do -ouVinte, Salvo peQuenoS noficiârios lOcais, quando hã 
geração de imagem. 

A finalidade deste pro"jeto é modifiCar o presente esta
do de coisas. É arejar, em beneficio do interesse público, 
um sçtor do País_ que vem permanecendo_ inexplicavel
mente_ fechado até agora. 

Façãfoos com_ que as emiSSoras de teleVisão geradOras 
de imagem, instaladas nas grandes e médias cidades do 
interfõ-r_ biãslleiro, transformem-se em instrumentos ati
vos de educação popular, criando uma opínião pública 
entre as populações atingidas pelo som e pela imagem de 
suas transmissões. 

A exigência _qra. estabelec~da neste projeto _em nada 
onera as emisSOras. Pelo contrârio~ Uma aproximação 
mais íntimas como interesse local concorrerá para am
pliar _Sll_as- perSrectivas de negócio e de lucro júnto a um 
O)ercado,.que"-~1as já explo-ram e -do qual vivem. 
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As concessões de canais de televisão são fdtas pela 
União, a títUlo precário, por 15 anos (art. 33, § 39, da Lei 
n9 4.lJ7f62 .- Código Brasileiro de Telecomunicações). 
Ã concessionária são. impostas numêrosas obrigações, 
cujo d~cumpriineritõ poderâ significar o fim surilãrio da 
concessão. 

Corri grande freqUência, como todos sabem, são inter
rompidas as transmissões _pormais de to4as as emissoras 
de_televisão do País para que se estal;leleça uma cl).amada 
rede;_ nacional, t:testinada a tratlsmiÍir discurso do Senhor 
Presidente d~ República. 

É,a famosa_ e veJhíssima Voz do Brasil, desempenhan~ 
do um papel útil na divulgação de notíciaS sobre o que se 
paSsa na cúpula governamental da União. 

Por que, então, não usar a força coercitiva da lei para 
que as emissoras d~ televisão passem a prestar um ser
viço às comunidades, para o qual estão capacitadas e que 
seria benéfico, afinal, a seu próprio interesse financeíro? 

Estamos certos de que os Srs. Senadores bem conhe· 
cem pelo que s_e passa nos se~s Est~do_s, o ~ipo de si
tuaçãO cufa-m_udã.nça está na míra deste projeto. -

Vamos, pois, corrigi-la mediante pronta aprovação da 
medida que propomos, que a ninguém ánera ou prejudi
ca e que grande significação terá para as populações inte
rioranas do. Brasil e para o aprimoramento de nossa de
mocracia~ 

Era o que tinh!l a dizer. (Muito bem! Palmasl). 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES' 

- Altevir Leal -Eunice Michiles- Gal vão Modes
to- João Lobo- Milton Cabral- Cid Sampaío
Carlos- Lyra -""'Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
Roberto Saturnino - Morvan Acayaba -- Alfredo 
Campos - Henrique Santitlo - Mauro Borges- José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Lenoir Vargas- Carlos 
Chiarem. 

O_ SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - _Srs. Senado
res, a Prêsidên~ia têm a satisfação de anunciar que se en· 
contra no plenário desta Casa, no lugar reservado às au
toridades, uma delegação da Dieta Nacional do _j apão, 
comp~sta pelos Srs. Senadores: 

Senador Raishiro Koga (PLD) - Chefe- da Dele-
gação 

senador Hiroichi Fukuda (PLD) 
Senãdor Sakae Fujita_ (PLD) 
Senador Chuko Kondo (P. Comunista do Japão) 
Senador Yasuo Takahas:hi (PDS) 

Para saudar os ilustres visítantes, concedo a palavra 
ao nobre Senador José lgnâcio Ferreira. 

O SR •. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Pronunica o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 

O_SeJlado_da República, pelos seus membros aqui pre
sentes, sente-se extremamente honrado em receber hoje, 
nesta tarde, a Visita dos Srs. Senadores: Raisbiro Koga, 
do Partido Liberal Democrátic9; Hiroichi Fukuda, do 
Partido_ Demo_crático; Sakae Fujita, do Partido Liberal 
Democrático, Chuko Kongo, do Partido Comunista do 
Japão e do Senador Yasuo Takahashi, do Partido De
mocrático Social, da Dieta Nacional do Japão, acompa
nhados Pelo ni\o menos ilustre Deputado Federal Diogo 
Nomura, que também St? ~!).contra presente no plenãrio. 
(Palmas.) _ 

Vieram os eminentes Senadores Japoneses, numa visi
ta informal_e_este País e a este Pfl.rlamento, para conhece-. 
rem a situaçãº econômica, o_ desenvolvim_ento do País, 
sobretudo_ para fomentarem e estreitarem ainda mais os 
laços_ jã-nluho -fortes entre o Japão e o BrasiL 

O Japão é um pais com uma população de 110 milhões 
de habitantes, pouco menor que a nossa população, com 
uma- eX(ellSãO que é_ vint_e e. três v~ meoos_ que a do 



Setembro de 1984 DIÁRIO DO:CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Brasil, com uma renda per caplta tocando a beira dos 
nove mil dólares, e uma inflação de 2 a 3% ao atio:--

No convívio, no relacionamento que tem tido com o 
Brasil, o Japão tem oferecido as condições para a conti~ 
nuidade desse relacionamento, que vai cada vez mais se 
estreitando e se enriquecendo, pela disposição de ambos 
os parceiros de tirarem-desse relacionamento o maior e o 
melhor proveito nos planos económicos e cultural. Te
mos tido com ele um convívio com singularidades ainda 
maiores que com muito outros países, poique, no caSO'-
específico do cer_rado brasileiro, com nossos dois milhões 
de Km2 de cerrado que alcança até a beira do Atlântico, 
no corredor de exportação do Brasil Central, neste seg
mento do território brasileiro, repito a presença impor~ 
tante do japonês, fisicame-iife, mais -que-tãoRsó o capital 
japonês, tem sido e vai certamente continuar sendO da
maior valia e -da maior _importância para o desenvolviR 
mento econômico dessa área e do_P.aís_ como um todo, 
uma área que equivale a cerca de um quarto do territórío 
brasileiro, porque são 2 niilhões de Km2 ali existentes~ 

Nessa área, por decorrênda desse relacionamento 
mantido entre Brasil e Japão, do estreitamento cada vez 
maior desses laços existentes ~ntre as duas nações, certaR 
mente a presença do capital e a presença do homem jaR 
ponês serão da maior importância, porque vem em soR _ 
corro do nosso desenvolvimento nessa fronteira agrícola -
que nós abrimos, e, mais que só uma fronteira agrícola, 
uma fronteira do desenvolvimento nQs planos primáriõs,
secundários e terciáriõs da economia brasileira. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSii IGNÃCIO FERREIRA - Saudamos 
essa delegação de Senadores janoneses com grand~ satisR 
fação e realmente expressamos, por certo, nesta oport~~ 
nidade, um abraço amigo, fraterno, de um povo tão dis
tante do outro, mas que certamente se une pela represen~ 
tatividade nos_sa e dos eroine_ntes senhores visitantes. 

Com prazer, ouço V. Ex•, Senador João_ Calmon. 

O Sr •. João Calmon- Nobre Senador José Ignácio, 
permitaRme interrompei' a suã admirável saudação à de
legação de Senadores japoneses; para destacar -não ape-. 
nas a inestimável contribuição j:aponesa pãra o desenvolR -
vimento do n-osso País; não apenas na região do cerrado, 
que V. Ex• comentou; não apenas no nosso Estado, o 
Espírito Santo, com a Participação na Siderúriica·de Tu R 
barão; não apenas na ãrea agrícola âe São P3.ulo e de ou~ 
tro.s Estados da Federação; mas eu diria, principalmente, 
nobre Senador José Ignâcio, na área da educação. O-Mi
lagre japonês é, em última análise, um milagre da -edu: 
cação. Em 1867, o Imperador Matsuhito, da Dinastia 
Meiji, toffioU a ·aecisão de destinar quase 50% do orça
mento do País à educação. Em cetca de três décadas o 
Japão, que era um paíS feudal, transformou-se numa 
grande potência, que surpreendeu o- muD.do, no illíciO 
deste século, derrotando a poderosa Rússia czarista.-Na-
base dessa obsessão que domina tantos Senadores e tan-
tos Deputados, em nosso Pais,- não poderia deixar de 
saudar, também, com a maior efusão, essa nobre Dele
gação de Senadores japoneses; já que esse País, derrota-
do na II Grande Guerra Mundial, depois de ataqUes nu
cleares às cidades de Hiros-chima e de Nagasaki, c-onse
guiu suplantar em alguns setores, até o país que o levoU à 
derrota. Hoje os Estados Unidos reconhecem que 0 Ja
pão jã superou amplamente a indústria nOrte:.ameri.Cânii 
na produção de automóveis, que são mais ecOitômíCoS e 
mais sofisticados. Por isso, nobre Senador José Ignãcio, 
P.edi-lhe este aparte para exaltar o gênio criador do Ja
pão que, através da Educação, realizou, depois da II 
Grande Guerra Mundial, mais um milagre admiráveL 
Muito obrigado. -- -

O SR •. JOSii IGNÃCfO FERREIRA - Agradeço o 
aparte de V. Ex~ nobre Senador_ João Calmon V. Ex' foi 
muito feliz, como sempre, conduzindo o seu racio-cínio 
para um ângulo sobre o qual V. Ex' tem atuado com 

_muita ititensidade, um ângulo extremamente familiar a 
V, Ex• e, realmente, no desenvolvimentO japonês, no inil
gare jãponês que ·rem prõdu2:ido tantas e tão profusas 
manífeStáções, tantas e tão coiistantes indagã.ções, acer- -
ca dos seus motivos, acerca das suas origens, certamente, 
seguramente,_ estará a importância que deram os japorie
ses à Educação, como instrumento -de alevantamento -de 
todo um povo. 

O Sr. Fábio Lucena --Permite V, Ex• um_ a"parte? 

O SR. JOSii IGNÃCIO FERREIRA - Concedo o 
aparte a·v. Ex~, nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr •. Fábio Lucena- Nobre_Senador José lgnácio, 
como homem da Amazônia, não podeiia deixar de apar
tear V. Ex• para aliar-me à saudação que V. Ex• está pro
ferindo aos eminentes membr-Os dO Parlamento Nackmal 
do Jãpão. Temos tído, na região amazônica e, en:i. Parti
cular no meu Estado, no Amazonas, a partiCipação efeti
va, sólida, _produtiva da raça japonesa no desenvolvi~ 
!llento ~ na própria constitUiÇão social e econômica da 
gC:nte e do pÕvo amazonenses. Iniciei o meu iiparte 
irifituland_o-me Um- homem da Amazônia e, essencial
mente;_ ççmo. brasileiro, nobre_Senador, desejo infei'C3.lar 
no discurso de V._Ex• a minha mais efuSiva saudação aos 
parlamentares_japoneses que ora nos visífãm. Nos trata
dos de Diieito e_ de História, nos capítulos internacionais 
que estudamos em nosso País, aprendemos que três são 
os preceitos básiCos que orienüim o extraordinário cres
cimento do Japão e o assombro que aquele grande povo 
atualmente desperta em todo o mundo. O priffieiro é o 
respeit~ aos vaJores fundam'?~tais da pessoa humana; o 
segundo é o primado do estado _de _direito e dos postula
dos daju~tiça; e o terceiro e a essência irrevogável do re_
gime den:tocrãtico. Quem governa o Japão são os japone
ses, através do seu parlamento. Depois da rude, dura, ex
periência: da p Guerra Mundial os japoneses como que 
se ensimes_mar.am, para utilizar todo 9 poder da sua inte
ligência" ao extraordinário serviço ·da paz que agora es
tão executando. Se no momento que estamos vivendo em 
nos~o País, um comunista brasileiro, aparecesse aqui nas 
dependências do Congresso Nacional, ele seria irrlediata
mente preso, e ê bom que os parlamentares japoneses to
mem conhecimento deste fato real. E é assim que saúdo, 
eu que _não sou c_omunista, saúdo, em especial, o 
membro do Partido Comunista Japonês que visita esta 
CaSa, porque isso demõnstra que-iiõ Japão as ideologias 
não_ amedrontam o Estado nem causam pavor àquela ci
vilização. Os japoneses podem ser adversários inteTnaR 
m_ente_ e o _são nas questões que pertinem ao futuro, ao 
destino da sua- nação; Inas internamente os japoneses 
não são e nunca foram inimigos. Esta a grande lição, SeR 
nadar José lgnácio, que os Japoneses estão prelec:_ionan
do ao mUndo; é esta a lição da liberdade da nianifestãção 
do pensamento e das ideologias como fator essencial da 
segurança do Governo e _da segurança do Estado, que 
nós, os_brasileiros, temos que aprender. ~bem verdade 
que nós, os homens <}.a Oposição e os Setores democráti
cos do Partido do Governo, jâ aprendemos essas lições 

-QUe não apenas nos são fornecidas pelos japoneses, mas 
pelos povos igualmente civilizados e que vivem debaixo 
do primado do estado de direito do regime democrático 
e do respeito dos valores fundamentais da pessoa huma
na .. Neste momentO, nobre Senador JosE: Ignácio, pode 
ser que os miniStros militares do Japão estejam reunidos, 
mas para tratar exclusivamente dos_ assuntos que dizem 
respeito à pátria japonesa, e sob a observação ahs_oluta 
da constituição e a o_bediê_ncia inquebrantável às leis fun
damentais da democracia do Sol Nascente, Isso muito 
engrandece o Japão. Essa visita nos é feita em -momento 
f1,1ndamental, oportuno, porque dramático da nossa hisR 
tóría. Nós temos que aprender com o Japão que o sol 
nasce, mas não nasce para morrer~ Se o sol morre, ele 
mOrre pa'ra renascer. Assim, o Japão, hoje em dia, naO é 
mais o pars do "scil que naSceu,· ti o· Pàís do sol que renai
ceu-. Esperamos que o Brasil algum dia possa tambê~ 

Sábado 22 3359 

v~ ~E_abelecida a grande democracia que algumas vezes 
já tivemos em nos_so Pais. Perdoe~me pelo alongamento 
do meu aparte e, mais uma vez, receba a minha solidarie
dade ria silldação que- promove, em nome da Câmara 
dos Estados, aos eminentes membros da Díeta da Demo
cracia Japonesa. 

O SR. JOSt IGNÃCIO FERREIRA- Agradeço a 
V. Ex', nobre Senador Fábio Lucena, o aparte substan
cioso, denso, que ofereceu para enriquecer o nosso pro
nunciamento. 

Sem dúvida alguma, a presença dos eminentes parla
mentares da Dieta japonesa nO território brasileiro serve 
de estímulo para que vençam-Os as dificuldades que even
tualmente temos. Nós haveremos de enfrentá-las. Um 
país que não tem terremotos, um país que não tem tuR 
fões, um país que não tem vulcões, um pafs que não tem 
nada daqueles cataclísmos que atordoam, aflingem~ alar
mam os países asiáticos, países de outras parcelas do pla
neta, Nós somos um País geograficamente privilegiado, 
um País com dimensões continentais, eminentes Parla
mentares japoneses, que se voltou para fora, certamente 
se desviando do curso do seu próprio destino; um País 
que, certamente, deveria ter buscado antes o fortaleci
mento do seu mercado interno para depois partir, ou 
concomitantemente, para um relacionamento de trocas 
no plano internacional. 

Certamente, nós t~mos pontos em comum e o ponto 
-que s~-ressalEa em cQmum, entre o Brasil e o Japão, é o 
do horror à guerra, do amor à paz e da certeza que ternos 
d~ que hav~remc;ts_de encontrar, na busca do respeito a 
esses valores fundamentais, do primado do estado de diR 
reito, e na bUSca do iespeitõ à essência do regiine demo
crático; a altermância do poder, uma vez recompostos 
naquilo que hoje sã-o problemas de caráter institucional. 
Uma vez superada a crise multifacetada em que nos de
batemos, certamente, haveremos de encontrar os rumos 
dos quais nos devíamos, os rumos do nosso destino. Nós 

-nõs alegramos, muito nos honramos com a presença di:. 
V. Ex• no parlamento brasileiro e desejamos que tirem 
da estada entre nós o máximo de proveito para o relacio
namento cãda vez mais adensado, mais estreitado e mais 
caloroso entre os nossos dois países. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_bemf 
P~l_D?_as.~ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Meus colegas, 
Senadores brasileiros ejaponeses, a Presidência designou 
um representante do Senado Federal para saudar a bri
lhante delegação da Dieta japonesa ao Senado Federal 
do Brasil. Quando os recebi no Gabinete da Presidência, 
em companhia doS nobres Senadores Martins Filho e Jo
sê Fragelli, tive a oportunidade de dizer-lhe que me sen
tia quase japonrbs, como o- Deputado Nomura, vez que, 
nada menos do que por três vezes tive a oportunidade de 
visitar o Japão, e numa delas, recordo-me bem, integran
do uma delegação_ científica do Brasil, quando fomos a 
Osaka para um seminário sobre ~."Síndrome Epilepti
forme". De Osaka, onde passamos aproximadamente 
oito dias, tivemos a sorte de visitar Takarasuka, onde as
sistimos uma linda peça de teatro. Posteriormente visitaR 
mos Nhara, KíoiO e-·regressamos a Tókio. Dizia ao 
no_bre Senador Martins Filho que se S. Ex• for ao Japão, 
a Tókio visite Niko, uma das belezas do Japão, 

Por conseguinte, Srs, Senadores do Japão, o Presiden
te desta Casa dá uma justilicatiVa a V. Ex•s V. Ex•s sa
bem que o Brasil é uma República Federativa. Nós re
presentamos os Estados da Federação. O dia de hoje é 
um dia de pouca freqUência ao Senado porque os Srs. Se~ 
nadares via de regra, viajam aos seus Estados. Mas os 
que aqui estão, sentem o prazer e a grande satisfação de 
receber esta briosa delegação da Dieta japonesa, a -quem 
dirijo estas palavra$: 

-'"'KYO wa burajiro no djun-jin wa tutemo urechi." 
-··Hoje, o senado hrisileiro está feliz." 
Muito obrigado! 
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A Presidência sUSpende a sessão por alguns minutos 
para que os Srs. Senadores do Japão possam visitar o 
plenário do Senado Federal. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 26 minutos a sessão é rea
berta ás 15 hwas e 29 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE_(Almjr Pin_to)-:- E~tá r~aberta 

a sessão. 
Estão presentes na Casa 48 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turn.o único, do Projeto de Lei da 
Câmãra 119 10, de 1981 (n~'~ 1.529/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, coin- pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob_n•s 354 e355 
de 1981, das Comissõ!:$: 

-de Legislação Social; e 
-de Finanças. 

Em votação o projeto, erri tuino únicõ. 

O Sr. GastãO Müller- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -COnCedO al)a: 
lavra a V. Ex• pela ordem. 

O SR. GAST~O MÜLLER (PMDB- MT. Pela or· 
dem) --Sr. Presidente, vamos ser prâticos. V. Ex• anunR 
ciou a presença de 48 SrS. Senadores na Casa. Se V. Ex• 
colocar em votação, pedirei verificação, e --vãinoS: CõiltiR 
nuar sem número. De modo que pediria a V. Ex• que 
considerasse sem número, -para que os oradores presenR 
tes pudessem logo usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Regimental· 
mente, há número para votação. A Presidência, de acorR 
do com o Regimento Interno, suspenderá a sessão por lO 
minutos e acionará as campainhas para a chamada dos 
demais Srs. Senadores ao plenário. 

O Sr. Gastio Müller- Muito obrigado. A solução é 
inteligente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está suspensa 
a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 30 minutos, a sessão ér"ea~ 
berta às 15 horas e 40 miiJutos. r 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estâ re-aberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se 
dispensa de proceder a verificação requerida. 

A votação_ do Projeto de Lei_ da Câmara n910/81, fiCa 
adiada. 

As demais matêrias da Ordem do Dia constituída pe
los Projetes de Lei da Câmara n<~s 44/81, 53/77, 65/79 e 
149/82; Projeto de Resolução n'~ 26/84; Requerimentos 
n'~s 181/84 e 188/!54; Projeto de Lei da Câmara n9 79/79, 
todos em fase de votação, ficam com suã apreCiação 
adiada para a próxima S6Ssão __ ordinâria. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)_ ~Volta-se à lista 
de oradores, 

Concedo a pafa-vri ao nobre Senador Moacyr- OU. arte. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discUrso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. PresiR 
dente e Srs. Senadore~: 

Desejo apenas que fique registrado na: Ata dos nossos 
trabalhos de hoje o pronunciamento do eminente-Dr. 
Tacredo Neves, quando emitiu a sua opinião a reSpeitõ 
do discurso pronunciado pelo Presidente da República. 

E isto porque, Sr. Presidente, verifica-se que está haven
do uma verdadeira controvérsia de opiniões com as ma
nifestações proclamadas neste plenário por alguns inteR 
grailtes do Colégio Eh!iforal, eleitores _do Candidato Dr. 
1:anctedo Neves: e o próprio candidato~ 

Ouvimos_ oQten:l, quase que estarf"ecidos, alguns 
nobres Srs. Senadores se transformarem quase em pro
motores dos libelos acusatórios assacados contra o Presi
dente da República, e na crítica renna -e-mordaz a su-a 

"fala de anteori.tem. - -
A Imprensa de hoje publica com destaque a opinião do 

ex-Governador de Minas Gerais, que me pe-rmito trazer 
ao conhecimento da Casa e que, certamente, refreará o 
entusiasmo de muitos dos s_eus adeptos, quando se 
lançam de chicote quase que na mão contra a pessoa do 
Presidente da República. 

Segundo Tacredo Neves: 

UA fala presidencial fõi um documerito de mode
raçãQ_, fie clé!tjvidência, onde re_afirmou _suas c-on
vicções- demOCI:ãtfcas~--E, neste particular, foi um en
sinamento_a tOda a Nação. Assim, o cili1didato da 
Aliança Democrática, Tancredo Neves, reuniu sua 
opinião sobre o pronunciamento do Presidente Fi-
gueiredo -na quarta-feira. -

Eu sempre admirei o Di'. Tancredo Neves pela sua ex
traordinária capacidade de sintetizar o seu pensamento. 
E este pensamento está consubstanciado, está substantiR 
vado nas suas declarações quando se refere à fala do Pre
sidente da República. Ademais, Sr. Presidente, o Dr. 
Tancredo Neves aceitou como oportunas algumas colo
cações feitas pelo Presidente João Baptista Figueiredo, 
sobretudo quando diz e dá_ conhecimento à Nação, de 
sua desaprovação a alguns excessos e incontinência de 
linguagem utilizados por alguns dos seus adeptos e acóli
tos. 

Ora, Sr. Presidente, ocandidato_da Aliança Democrá
tiCa à Presidência da República, Tan-Credo Neves, assim 
registra a imprensa de hoje, admitiu ontem que tem haviM 
do alguns excessos da parte dos oradores, alêm da exiR 
bição desnecessária de bandeiras de partidos clandestiM 
nos nos comícios oPosicionistas. Mas, nem por isso a 
campanha sofrerá alterações, embora seja preciso pruM 
dência--e- cautela. Verlfi.caMse, então, ·que as ColOcações 
feitã.s pelo Presidente da República, além de terem conM 
tado com o apoio do candidato da Oposição, não sofreu 
qualquer reparo no texto em que S. Ei~ proclama estar 
havendo um excessivo descomedimento de linguagem e 

-qu·e tais excessos poderão comprometer o clima que hoje 
impera na atmosfera-naCioilid, de paz, de tranqOilídade e 
de expectativa quanto ao resultado da reunião do Colé
gio Eleitoral no dia 15 de janeiro viildouro. 

O emi~J;ente Senador João Calmon manifestou surpre
sa e apreensão pelo fato dos Comandos Militares das 
três Armas terem se reunido hoje com o objetivo, s-egunM 
do nÕticía a iriiprenSã, de promover uma análise e uma 
aferição dos acontecimentos que se desenrolam no País. 

Não sei, Sr. Presidente, se este fato poderá influenciar 
o espíritO de quem quer que seja, trazendo e provocando 
apreenSões, pois é um fato cOrriqueiro e normal no dia
a-dia daS atividades das Forças Armadas, que se têm 
reunido, por diversas vezes, para promoverem análises 
semelhantes, sem que essas reuniões tenham causado a 
quem quer que seja surpresa ou espécie. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com o ritaior praiet. 

O_Sr. Jorge Kalume- Efetivamente, V. Ex• tem ra
l-ão. N.Qs assistimos,_Qntem, o çlesfilar çle excessos, de ex R 

pressões que, no meu entender, não expressaram a realiM 
dade_ do acontecimento de anteontem, acontecimento 
que eu digo até histórico, que foi O disciirsó do Presiden:. -
te João_Figueiredo. E sobre esse excesso, esSe exagero diz 
um poeta, na sensibilidade, que o exagero é a verdade 

que perdeu a calma, é a palavra claudicante. Mas, outro 
p-ensador, mais positivo, sem essa sensibilidade do poeta, 
diz que o exagero é um departamento da mentira. Não 
quero dizer Que ás meus colegas, que des-filaram ontem 
pelas tribunas, tenham mentido. Tod;wia, posso afirmar 
que houve excesso de linguagem, Do discurso do Presi
dente Figueiredo basta destacar um pequeno trecho para 
nós bem situarmos o nosso pensamento:. "Assim como 

·assegurei a posse dos eleitos em 1982, garantirei o direíto 
de voto rio Colégio Eleitoral, livre de pressões e de cons
trangínientos ilegais". Não precisamos ler mais .nada, 
basta esta pequena frase do Presidente da República 
para mostrar que Sua Excelência é um democrata, q\le 
não está pressionando ninguém, nenhum partido, e o 
que ele quer é o voto livre . .S natural, eu faria o mesmo e 
Y. ex~ e qualquer um que aqui se encontre,_ que Sua _Ex
celência tem inclinação por um dos candidatos. E o canM 
didato, no caso presente, é o Dr. Paulo Maluf, que foi es
colhido por uma grande maioria do PDS. Mas Sua Exce
lên_cia tarnbé_m l:'ecomenda em seu discurso que condena 
o Q .... emprego maciço, flagrante e abusivo de recursos es
taduais na promoção de comícios que têm o propósito 
deliberado de coagir o- Colégio Eleitoral como um pro
cesso que culminou no recente comício de Goiânh(. E 
Sua Excelência tem razão, ê natural que faça essa reco
mendação, porque o dinheiro público não é para políti
ca, dinheiro público é para atender à população ... 

O Sr. Gastão Müller- Qual é _a prova de que houve 
dinheiro público no comício de Goiânia? Qual a prova 
que V. Ex~ pode apresentar'? 

O Sr. Jorge .Kalume- Estou me louvando na palavra 
do Sr. Presidente da República. 

O Sr. Gastão Müller - E eu me louvo na palavra do 
Governador Iris Rezende, de que não foi apliCado diR 
nheiro público. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- V. Ex• só pode 
apartear o nobre orador, que é o Senador Moacyr Duar
te. O Regimento Jnterno não permite apartes paralelos. 

O SR. MOACYR DUARTE- Apenas solicitaria do 
nobre Si:~ador Gastão Müller que esclarecesse se está 
aparteando o orador ou o aparteante? 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O que não~ 
permitido pelo Regimento. 

O Sr. Gastão Müller- A V. Ex•, respondendo por ta R 
bela uma agressão, por parte do Senador Jorge Kalume, 
ao Governador de Goiás, dizendo que ele usou dinheiro 
pú~~ico para fazer uma campanha, em Goiás, quando se 
sabe que o PMDB é espetacularmente majoritário, como 
o governador disse, ontem~ .. "Não preciso de dinheiro 
público para levar quinhentas mil pessoas às ruas em 
Goiás". 

O Sr. Jorge .Kalume- As palavras não são minhas ... 

O SR. MOACYR DUARTE - Concedo, com muita 
honra, o aparte ao nobre Senador Gastão Mí.llter. 

O Sr. Gastão Müller - Considero como dado. 

O Sr. Jorge Kalume - Eu ainda não terminei, nobre 
Senador. Já lancei repto desta tribuna aos meus colegas 
das Oposições, no sentido de c_onseguirem que os gover
nadores que mobilizaram o pov<;~ de seus Estad_os, expli
quem com que recursos foi feita essa mobilizaÇão. Não 
estou acusando _o Governador de Goiás; QUe, paia mim -é 
um homem sério, homem honrado, até que provem ao 
contrário. Estou, apenas, me louvando nas palavras de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, que 
para mim __ sào verdadeiras. Muito obrigado a V. Ext 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, agra
deço o aparte do_ nobre Senador Jorge Kalume que ilus· 
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trou o discurso que estou tazendo e, aõ- mesmo tempo, 
aditou algumas coloca:ç-ões que me dispenso agora de fa
zer, porquanto S.Ex• já as fez. E me fiOnrou, também, o 
discurso do nobre Senador GaStão Muller q"Ue chegou a 
mim por interposta :Pessoa.- - -• 

O Sr. Gastão Müller- -Exatamente. Peço, agora, um 
aparte a V. Ex•, de acordo com a· Regimento. 

O SR. MOACYR DUARTE- Com o m.q.ior prazer, 
concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Gastão MUller ~v. E:it' Senador Moacyr Duar
te, me parece que somos da mesma geração, com uma 
pequena diferença de idade, V. Ex• e eu vivemos a dita
dura Vargas, como j_õvens, lnás não PaTtíCíPiúilOs dela
porque não tínhamos idade para isso, e vimos em 45, 
quando houve a queda da ditadura Vargas, essa implo
são violenta, principalmente verb:il. E V r-Ex.•, natural
mente, àquela êpoca, já estava ligado sentimentalmente, 
pelo menos, ao saudoso amigo Senador Dinarte Mariz, e 
devia fazer parte da gloriosa União Democrática Nacio
nal. E essa juventude daquele tempo, que na maioria era 
oposição, usou e abusou das agressões verbais. Isso é na
tural, é s_ociológico, é psicológico~ ·que aconteça quando 
se abre como que uma panela de pressão, depois de vinte 
anos de um regime: forte. A Violência verbal ciue está 113.~ 
vendo agora por parte das Oposições -verba volant, diz 
o latim - não significa nada, é simplesmente uma explo
são em função da repressão de vinte anos. Isso aconteceu 
em 45, eu era jovem ainda com dezoito a dezenove allOs, 
não participava de comício~, mas, aSsistia~ e via discu-r
sos violentos contra Getúlio Vargas, contra os se_us Mi
nistros, que todo mundo tinha roubada ... , essa estóría~ 
Já na campanha de 50 foi muitO mais sUave, e a coisa, en
tão, caiu no leito norm-ãl, nos ataques normais, sem essa 
violência em função, repito, da repressão de vinte anos. 
O que está acontecendo no Brasil, hoje. Agora, o Presi
dente Figueiredo, com todo o respeito, nunca foi políti
co, S. Ex• fOi um militar e um bom profissional na carl-ei
ra militar, um bom oficial de Cavalaria, principalmente. 
De modo que S. Ex• não está preparado profissional
mente, vamos dizer assim, para esse impacto que está 
acontecendo no Brasil e que ainda vai acontecer, porque 
ninguérii contém, e essas bandêii-iis ·vermeuias nos comí
cios não signifiCam nád.i. Em Mato- Grosso; ·senador 
Moacyr Duarte, um grupinho de rapazes idealistas, in
fluenciados pelas idéias de esquerda", pleiteafam e c·onse
guiram uma vaga de candidato a vereador na chapa do 
PMDB de Cuiabá, eles eram chamados de MR8, e foi 
dada essa vaga. O candidato a vereado! do MR8 teve
uma grande quantidade de votos, tanto que no próprio 
partido se brincava com eles:. "Vocês podem ser MR3, 
porque MR8 vocês não podem ser com 80 votos para ve
reador". De modo que as esquerdas brasileiras são de
mocráticas, são suaves, não estão ameaçando, e nunca 
ameaçaram, pelo menos agora, o regime democrático 
brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• -- · 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Um momento, nobre 
Senador. Sr. Presidente, eu que agradeço a distinção com 
que me honrou o Senador Gastão MUller aparteando
me. Quero apenas dizer a S. Ex•· QUe, no -meu entendi
mento, a agressão verbal tem a mesma contundência que 
a agressão física. A eloqUência verbal não po_de ser situa
da no mesmo plano da agressão verbal. P,-. agressão ver
bal eu entendo o doesto, a verrina, a contumélia, a in
júria, a ofensa pessoal. Adjetivação. inclusive, capitulada 
nos próprios códigos. 

O Governo, hoje ê acusado :Por dar bailes e por não 
dar bailes. Se falam os militares, eles são acusados de 
agressão verbal; se silenciam sãO também acusados de 
agredirem por omissão, como proclamou o eminente Se
nador João Calmon. 
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O nof?re Senador Gastão Mifller, para justificar uma 
certa incontinência de linguagem, invocou os idos de 
1945. Eu participei, com muita honra, da campanha de 
redemoct="atização do País e, àquela época, tive mais tem.
po ·nas· cárceres dO Estado Novo do que a oportunidã.de 
de participar dos palanques em praças públicas. 

Eu justifico, Sr. Presidente, o entusiasmo da nossa mo-
- cidade que não pode, às vezes, conter as suas emoções 

nem refrear os seus ímpetos; mas eu não justifiCO a ofim
sa, a injUriá, a verriria, a cOntumélia, o apodo, porque aí 
se constitui efetivamente em agressão verbal. E foi o pró
prio candidato do eminente senador Gastão M11ller que 
veio a público condenar esse excesso e essa inContinên
cia, reconhecendo que os oradores de alguns comíciOs os 
cometeram. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Gastio Müller - V. Ex•, Senador Moacyr 
Duarte, está fazendo, sem assim o desejar, naturalm~nte, 
uma injustiça quahto -ao meu Con-ceito do fato. Quefo di
zer a V. Ex• que isso é incontrolável, que ê um fenômeno 
psicológico e sociológico após a ditadura. Não que eu 
justifique, aceite e aplauda a violência verbal ou física. 
Ao contrário, sou homem da paz, do amor e acho que só 
o amor constrói. E o Presidente- vamos dizer assim
Tancre·do Neves está certo, nós somos contra. A princi
pio, comuniquei, em conversas com o Governador Tao
credo Nev_es, logo que S. Ex• foi lançado candidato, que 
ifiã sofrer esse ifupa:cto, porque são oradores destempe
r!ldos,_ quase_ sempre menos responsáVeis os_que vão ao 
palanque, e que também têm uma claque menos respon
sável ainda, para dizer::. ·~mete -o pau", e olltros termos 
desse tipo, estimulando os oradoreS menos controlados 
emocionalmente a fazerem agressões.-- Portanto, não 
aplaudo a violência, eu a justifico como um fenômeno 
psicosocial. 

O SR. MOACYR DUARTE- E é possível, Sr. Presi-
- dente, que o eminente Dr. Tancredo Neves já tenha, in

clqsive, ultrapassado aquela fase a que Sartre aludiu com 
a idade da razão, e os outros, que utilizam a incontinên
cia de linguagem, ainda não tenham chegado a esse está
gio. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aParte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, coni m-uita ban
Ia, o aparte do nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Moacyr Duar
te, o aparte de V. Ex• está com as entrelinhas regurgitan
tes de referências a mim, eu o sinto. E isto até me Orgu
lhece, porque· merecer a atenção de um Senador da di
mens_ão de V. Ex• é, para qualque·r urii de nós;·u.m-inoti
vo-de orgulho e de satisfação, creio. Ocorie que V. Ex• 
não leu todas as declar~ções do .ex-Governaçior Tancre-
do Neves. V. Ex'- não leu todas, leu uma parte. Vou com
plementar, com a sua permissão, a leitura: 

"Tancr.edo afastou qualquer possibilidade de en
cerrar a fase dos comícios em decorrência das adver
tências, mesmo porque;, "são garantidos pela lei e 
inexistem razões para censurá-los." 

Logo, nobre Senador Moacyr Duarte, no âmago de 
suas observações, o Dr. Tancredo Neves repele, por ine
xistirem razõeS para censurá-lo dentro da lei, as censuraS 
do Se_n_hor _Presidente da República. Com a sua permis
são, leio para que conste do discurso de V. Ex• e dos 
Anais dO Senado a nota que o Alto Comando do Exérci
to acaba de expedir a respeito da reunião que hoje reali
zou. 
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NOTA PARA-A IMPRENSA 

O Alto Comando do Exército esteve reunido, na 
- manhã de hoje, sob a presidência do Ministro Wal-
--ter Pires de Carvalho e Albuquerque, parã realizar 

uma avaliação da atual conjuntura Política nacio
nal. 

Foram analisados os seguintes aspectos: 
·-a crescente e preocupante radicalização políti

ca, com o apoio ostensivo das organizações clandes
tinas de esquerda; 

.......... -a utilização, na campanha presidencial, deca
lúnías, difamações e ofensas pessoais de toda natu
reza, numa escalada de âmbito nacional; 

-a campanha de descrédito contra as autorida
des civis e militares, cond'uzida com O objetivo de
desacreditá-las perante a s-ociedade e dividi-las; 

- a evidência dos riscos que a radicalização 
pode repres_entar para a estabilidade do procesS"o Su
cessório -e para o próprio êxito do projeto de abertu
ra polftica do Governo. 

Ao fmal da reunião, foi reafirmada; uma vez 
mais, a inabalável determinação do Exército de con;.· 
tinuar mantendo a união em torno do Exm~> Sr. Pre
sidente da RepÓblica, de assegurar o respeito à lei e 
as condições de ordem e tranqUilidade indispensá
veis à Nação, e de permanecer totalmente-isento err 
relação às atividades político-partidárias. 

Brasília-DF, 21 de setembro de 1984. -- Gen 
Bd_a. Glenio ~inhefro, Chefe do C. Com. S. Ex•.:_ 

Nobre Senador, observemos sem nenhum passionalis
mo, sem a eloqUência que V. Ex• tanto condena ... 

- O SR. MOACYR DUARTE- Eu não condeno a elo
qUência,' condeno a loquacidade. 

O Sr._ Fábfo LUCena·- Aliás, eu anotei aqUi a re5posta 
que Alexandre da Macedônia deu quando lhe foi itida:ga
do a que razões creditava a conquista do Mundo que lo
grara promover. Respondeu Alexandre: ConsUils elo
qUêntia et arte imperatoria. Isto é: Aos conselhos, à elo
qUência e à arte de govemàr exércitos. Logo, a eloqüên
cia é uin dos fatores da vitória. Mas hâ vitoriosos, há co
mandantes que não necessitam da eloqUência, que obvia· 
mente está ligada à arte da oratória. Por exemplo, Mao 
Tsé-Tung nunca feZ Um discurso em público. Parece es
tranha a afinnatiVã~ mas é_ye!dadeira. Mio Tsé-Tllng 
usava sempre da palavra escrita. Mas, esquecendo a oje
riza que V. Ex~ manifesta pela eloqUência- sendo V. 
Ex•, páradoxalmente, um dos mais eloqüerites Senadores 
da República- permita-me, nobre Senador, analisar al
gU.ils pOntOs-da nota, do Ministérío do Exército. Ao final 
da nota ele reafirma, uma vez mais "permanecer total
mente insento em relação às atividades político
partidárias". Quem reafirma é porque já afirmou. ~ ób
vio. Ora, diz o Ministro que o Exércitó reafirma "p'eima
necer totalffiente isentO em relação às atividades político
partidárias".Passo-lhejâ a cópia do documento que es
tou lendo. E, no entanto, se reúne para analisar ativida
des pOTítico-pariidárías-. Primeii-a cOntradição: reafirma 
o Minístfo, uma Vez -maii," a inabalável determinação do 
ExérCito de continuar Inentendo a união em torno do Se
nhor Presidente da República. Mas, Santo Deus! é a 
ConstituiçãO que determina que o Presidente da Re
pública é o Co·mafldante SUpremo das Forças Armadas. 
Não cabe a um Ministro de Estado prestar solidariedade 
ao Presidente da República. Eu, Presidente da Repúbli
ca, Se tivesse um Ministro de Estado que dissesse isto em 
documento, demitia, porque assim como ele diz qúe está 
~e Prestando solidariedade, pode dizer o contrárío. Ele 
perde, ipso façto e a fortiori, a minha confiança se reafir
mar isso. Imagine __ eu dízer a minha mulh~r que ela conti
nua a mere.cer a minha co~fiança, que tipo de marido se
rei eu, _Ex_celên~iaJ Que tipo de marido ~ esse que diz a 
sua mulher que ela continua a merecer a sua confiança? 
Era só o qtie faltava! Confiança ê um fator subjetivo, é 
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um institulo moral que não se reafirma, que se presume, 
que se aceita e em que se crê de forma inabalâvel, sob o 
ponto de quebrar o elo tênue da crença que liga o s_ubjeti
vismo como falar da confiança ao exercício pleno dos 
poderes que decorrem dessa própría--corifiançii. -MUitO 
bem! Se diz que na campanha eleitoral estão sendo utili
zadas calúnias e difamaçõi::s. Sabe V. Ex•, que difamação 
e calúnia são crimes contra a honra.: Faltou aqui a in
júria, qué é __ o terCeirO tipO de crime contra a honra. A ca
lúnia é imputar a alguém fatO que a lei considera crime. 
Se alguém chama a outrem de ladrão, esse alguém calu
niou a outrem, Ladrão é aquele que comete o ato de rou
bar - que consiste em se apropriar de coisa, de bem 
alheio por meio da violência. Roubo difere d_e fu_rto, por
que furto - sabe V. Ex' - é alguém se apropriar de bem 
alheio por meios furtivos, Sem o exercício da violência. A 
difamação é o CríriiC: contra a honra objetiva e subjetiva 
do cidadão, é ofensa a sua dignidade, ao seu nome, ao 
seu decoro. E a Lei Penal define tais crimes, e o modo de 
puni-los. A definição estã na lei substantiva, no código, e 
a forma de punição na lei adjetiva, na lei processa!. Se hâ 
calúnia, se hâ difamação,- cabe ao caluniado ou ao difa
mado se socorrer dos instrumentos legais·para punir, 
para buscar no poder competente, que é o Judiciário, a 
reparação do dano_ moral sofrido •. _Ora, não consta que 
em decorrência -da campanha atual, alguém esteja sendo 

' processado por crimes contra a honra, salvo um inquéri
. to que corre num juízo do Estado da Bahia. Este inquéri-
1 to ~inda ?ão estâ em fase de processo, trata-se de uma 

quetxa-cnme. 
O Juiz deixou de_receber a queixa e, então, não está 

instaurado o processo: Não há processo·, pois V. Ex• 
sabe que o processo só se instaura com o recebimento da 
queixa ou da denúncia pelo juiz. Lõgo, não há processo e 
não consta, dizia eu, a existência de nenhum processo 
por crime contra a honra de qualquer autoridade, neste 
País, em conseqUência da atual campanha. Logo, a ale

~ gativa é, no mínimo, despicienda e, no máximo, absurda. 
Entre _o despiciendo e o absurdo, ela meneia pelo pretex
to. Estão pretextando a existência de difanlações e ofen
sas para quê? Para dizer que a evidência dos riscos, que a 

1 
radicalização pode repre..o:;entar para a estabilidade_ do 
processo sucessório e para o próprio êxito do projeto de 
abertura política do Governo-. Ora, não cabe ao Ministro 

, do Exército emitir tais ju~gamentos. Nós _vive~os no 
Brasil dentro de uma ordem jurídica. Conseqíientemen
te, emiriente Senador, esses riscos, se existem, nãO são da 
alçada do Ministério do Exército, assim como· não_ são 

' da alçada do Ministério da Educação, do Ministério da 
' Saúde ou das Relações Exteriores. Existe o poder com
' petente para a apreciação de tais riscos em termos de de

lito, que é o Poder Judiciârio, e existe um 61-gão que não 
integra o J udicíãrio, que é o Ministério Público, mas ê 
quem promove a ação da Justiça. Daí, a designação de 
promotor que se dá aos membros do Ministério Público. 
Por que então, nobre Senador, as autoridades que se sen
tem ofendidas não recorrem, mediante representação, ao 
Procurador-Geral da República, jâ que são autoridades 
investidas em cargos da Adminísti-ação Pública Federal? 
Por que rtão recorrer ao Procurador-Geral da República, 
a fim de que ele receba a representação e a transforme 
em denúncia perante õ Poder competente que é o Supre
mo Tribunal Federal, para a instalação do competente 
processo legal, através do contradit_ório, com o di_~:eito de 
deresa ao acusado, a fim de que o juiz ou o tribunal for
me o seu convencimento a_ respeito da existência ou não 
da culpa, e puna o ofensor'? Por que não proceder da ror
ma como manda aJei, nobre Senador? ~ isto que nós 
classificamos de intromissão, aliás, o que eu classifico. 
Eu falei nós, é um plural de modéstia. :1:: isto que eu clas
sifico como intromissão em assunto indevido. Não com
pete ao Ministério do Exército, ao Ministério da Saúde, 
não compete à FUNAI- Fundação Nacional do lndio, 
tratar desses problemas todos. Nós temos no Brasil po~ 
deres competentes para o trato dessas_ questões. Por isso, 
eu digo, afinrio e reafirmo: notas como essas são desca-
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bidas, escapam à competência do Ministé_rio do -Exérci~ 
to, porque ele próprio reconhece e proclama: .. Permane
cer totalmente isento em relação às atividades político
partidárias". Vou concluir. Por que as Forças Armadas 
não devem e não podem intrometer-se em atividades 
político-partidárias? A resposta é só uma. Porque toda a 
política partidária diz respeito a um governO e os gover
nos são transitórios, são passageiros, c as Forças Arma
das, segundo a Constituição, são instituições nadonais 
permanmentes. Essa a razão lógica e constitucional de 
elas não deverem intrometer-se em assuntos dessa natu
reza. Perdoe-me por ter sido tão extenso, cansatiVo e 
prolixo, mas são os meus dereitos e até hoje eu rião.con
segui corrigi-los. Espero que daqui por diante eu me pos
sa corrigir, no sentido de atender aquilo que V. Ex• dese· 
ja, que seria, eu diria, a concisão que certos estilos, às Ve
zes, não permitem. Não me condene por isso. Era o ape
lo, o aparte que faço a V. Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE- Nobre Senador Fâbio 
Lucena, agradeço o magister dixit de V. Ex~ e agradeço, 
também as suas lições substanciosas sobre Direito Penal. 

ô Sr. Fábio Lucena- Não apoíado, não-são lições. 

O -~R. MOACYR D!JARTE - Quero apenas fazer 
um repai-o, invocando um trecho do aparte de V. Ex•, 
quando V. Ex~ declara que sou conir:i a elo<liiência. Pelo 
contráiiO,-Sou um- admirador- da eloqUência. Sou contra 
a -loquaCidade, e fõT esta a expresSãõ que Utilizei ontem~ 
quando tive a honra de apartear V. Ex• 

Sou um admirador dos discursos de Cícero. Sou um 
admirador do verbo de Octávio Mangabeira. 
Sensíbilizavam-me os discursOs de Carlos Lacerda, e a 
feitura das falas de Pinhilro MachadO-aind-a hOje me en
tusiasmam como me entusiasma também a eloqUência 
do nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Bondade de V. Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE ..:.. Eu sou contra a lo
quacidade; a eloqOêncià, jamais. 

Mas, Sr. Presidente, quero apenas-exaltar neste instan
te a percuciência dos Srs. Ministros do Exército, da Mã.
rírihã. e· da Aei-onáutica, quando- se debruçam sobre o 
momeiltõ polítiCo atual, o analisam ·e emitem â sua oPi· 
nião. S. Ex•s, através do órgã'o comPetente, deram conta 
à Nação da- conclusão a que chegaram. As perguntas q-ue 
me foi'ãm dirigidas pelo nobre Senador Fábio Lucena, 
eu não as posso responder de pronto, mesmo porque ain
da não tive a-oPortunidade de aCesso ao dOcumento que 
S. Ex• acaba de ler. Certarriente as responderei, pessoal
mente ou através do Líder que estiver no exercício da Li
derança, e terei oportunidade de satisfazer a curiosidade 
do meu eminente aparteante. 

Sr. Presidente, apenas no exame a vôo de pássaros e 
perfurictódo do documento lido pelo Senador Fábio Lu
cena, o que aflora, o que reflui ê justament"e o espírito 
profundo de análise e a percuciência dos representantes 
das Forças Armadas. Eu exalto este espírito, embora não 
seja daqueles que vêem fantasmas em todos os cantos es
curos e também não seja daqueles que têm temor ao co
munismo ou ao fascismo, porque, em verdade, com a mi
nha fQrmaç~o democrâtico=liberal, o que temo é o cesa
rismo. A nota dos Ministros do Exército, da Marinha, e 
da Aeronáutica, representa um ali!rta à-Nação. 

O que S. Ex•s desejam é que, as forças subterrâneas da 
agitação dirigida não venham lançar cinzas e poeira nos 
olhos do povo, conturbando o clima de tranqUilidade 
que o Brasil atravessa nos dias atuais, conturbação essa 
que poderâ inclusive- e isto nós nãâ quererrioS; nem de
sejamos impedir e obstaculizar a boa marcha do desen
volvimento e da execução _do processo político de rede
mocratitação plena do País, preconizado pelo Presidente 
Ernesto Geíset e que está sendo executado pelo Pfesiden
te Figueiredo. 
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Isso nenhum de nós deseja, razão pela qual solicitei ao 
nobre Senador Fábio Lucena quando discursava ontem, 
eloqiientemente, ... 

·O Sr. Fábio Lucena- Não apoiado! 

O SR. MOACYR DUARTE- ... que S. Ex• não plan· 
tasse delltes de dragão, porque quem os planta não faz 
boa colheita. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, formulo os melhofes 
votos de que os partidários e .eleitores colegiais do em(w 
nerite eX-GoVernador de minas Gerais- mesmo aqueles 
que ontem diZiam que já tinham curso superiore~qiiCja
maiSTreQiientariam colégios ou escolas isoladas,- que 
S. Ex's convivam mais amiudadamente com o seu candi
dato e ouçam dele a voz. da experiência, porque o que o 
Dr. Tancredo Neves diz, conselheiral como é, é que nós 
precisamos, sobretudo, refrear os nosso impetos, conter 
os nossos_ impulsos, procurar minimizar as nossãS 
emoções, dar rédea curta à nossa passionalidade, con
dições todas elas humanas, para que o Brasil não saia 
dos largos trilhos que haverão de levâ-lo ao reencontro 
da Nação com o estado de direito, e ao ruturo que todos 
nós desejamos, com uma democracia verdadeira, uma 
justiç:i e uma paz social durâdouras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. ~!!ESID~NTE (Almir Pinto)- Com a palavra 
o nobre.Senador Roberto Saturnino. 

O SR .. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pco· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Volto hOje a um tema que tem sido discutido ampla
mente no Senado e na Câmara, ao tema da inrormática, 
assunto que está sendo debatido com a intensidade que 
sua importância merece e sobre o qual, a mim me parece, 
nllilca é demais, mesmo repetindo argumentos e razões 
já aduzidas, nunca é demais tentar jogar alguma luz a 
maiS sobre este debate, essa discussão que se trava nos 
dias de hoje no_-Brasil de nOssos dias. 
~que a revolução da informática, forã de dúvida, Sr. 

Presidente, constitui o processo de transformação econô
mica e social mais intenso, mais acelerado e m.ais profun
do de toda J-fístória da hu-manidade, alguma coisa que, 
com certeZa, Ultrapassará em muito, em termos de inten
síáaife e de aceleração à própria Revolução Industrial 
iniciã.da no século XVIII. 

Não se trata apenas de uma explosão de novos modos 
de produção, de novOs modos de fazer as coiSas, mas de 
transfomiações que vão atingir os modos de prOjetar, os 
modos de pensar mesmo a própria vida social, a própria 
vida- econômica. · -

As naç_ões que dominarem a tecnologia da informática 
darão o rumo da evolução da humanidade, serão as 
nações líderes da próxima era dos prodfgios. As outras 
nações, as que ficarem à margem do domínio dessa tec
nOlogiã~ ·serão as subnações, serão_ os paíseS dependentes 
desta nova Era. 

Neste sentido, Sr. Presidente, essa batalha que se trava 
hoje, no Brasil, é de importância igual, se não superior 
-·acho mesmo que atê superior- àquela famosa bata
lha que se travou no Brasil, nos anos 50, em torno da 
questão do petróleo. E o Brasil não obstante as nossas 
deficiêricíãs; o·-nosso ãtraso tecnológico, as -noss-as rriaze
las sociais, i1ão obstarite a voz poderosa dos derrotistas 
convictos ou alugados, tem condições. Tem condições o 
Brasil de dominar completamente essa tecnologia prodi
giosa-ãTé à--entÍ'ada do século XXI e utilizá-la para rom
per, definitivamente; o ciclo do subdesenvolvimento eco
nôrilico, SOCial, poHtíco e cultural, modele:' de dependên
cia _e concentração de riquezas que asfixia todas nossas 
aspirações. 

Atê os primeiros anos ro; poucos, na verdade muito 
PoUcos, acreditavam nessa possibilidade. Eis que; nessa 
época, uma empresa estatal pioneira foi criada, a 
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COBRA - Computadores Brasileiros,- e uma política 
governamental inteligente, consistente e, por isso mes-_ 
mo, eficaz, foi adotada: a política da reserva de mercado. 
Os resultados foram extraQrdinãrios e explicam grande 
parte da campanha que se vem desenvolvendo contra a 
estatização brasileira de um lado financiada pelos gigan
tescos interesses internacionais a-meaÇados, e contra esta 
reserva de mercado que constituí o insti'llinf:ri(O princiPal 
da política consistente e eficaz a qual me referi. 

Não vou entrar em números e dados, jã muito repeti
dos que os Srs. Senadores bem conhecem, mas a realida
de reconhecida unanimemente é que no setor de compu
tadores, pelo menos de porte pequeno, o Brasil não fica 
nada e absolutamente nada a dever às nações industriali~ 
zadas mais ricas, com exceção, talvez, dos Estados Uni~ 
dos e_do Japão. Se em um decênio apenas atingimos- tal 
estágio, como e por que duvidar que com mais uffi decê
nio e meio,- até o fim do sé_culp, não possamos superar 
completamente o hiato que ainda nos separa _dessas 
nações que lideram a tecnologia do setor'? 

A campanha contra a _estatização que quer atingir a 
COBRA e anular um importantrsSimo ·papel que essa 
empresa ainda tem a desempenhar, e a campanha contra 
a política de reserva de mercado eficaz_ e iilStrum_egto es~ 
sencial de desenvolvimento tecnológico do setor, só exis~ 
te, precisamente, por causa desses êxitos extraordinários: 
Bxitos no que tange ao crescimento do mercado _interno, 
do sucesso de um grande númet:o de empresas brasilei~ 
ras, nacionais, da produção de tecnologia própria, já erri 
escala apreciável, em escala considerável, da fabricação 
de bons produtos, com índices crescentes de nacionali~ 
zação, com redução d_e custos, com formação de int.eli~ 
gência brasileira, de equipes têcnicas cada vez melhores e 
com o início de entrada no mercado internaCíonal, por 
parte dessas empresas nacionais. 

O fortalecimento e a revitali~ção da COBRA, como a 
institucionalização; em lei, do mecanismo da reserva de 
mercado são, pois;-pontos essCiiCiãiS, e nesse sentido re
cebemos, com aplauso, o projeto do GoVerno Crivíado ao_ 
Cóngresso Nacional, como Mensagem do Presidel)te _da 
República, recebem não só com aplauso mas com dispo~ 
sição de aperfeiçoá~ lo na definiÇão mais explfcita do que 
seja reserva de mercado, assim como num?:_ definiçãO 
mais completa, mais rigorosa do que seja empresa nacio~ 
nal do setor de informátiCa: 

A idéia de que sai mais barato, como se diz, para a so~ 
ciedade, comprar os produtos da melhor técnica, da me
lhor indústria e usá~ los bem, é a falácia que sUstenta tOda 
a argumentação do neoc_olonialismo. 

Fazer .. bom uso'>, entre aspas, dos equipamentos 
comprados no mercado mundial, ao custo mais baixo 
possível, é o mesmo-que renunciar a qualquer projeto de 
romper o ciclo do desenvolvimento, nesse e nos demais 
setores. Fazer Hbom uso", entre aspas, desses produtos 
quer dizer irilportar para sempre os inodelos que as 
transnacionais ou multinacionais criam~ lá, em suas ma~ 
triZes, para resolver _os problemas e necessidades das 
nações ricas, e trazerem para cá, coin suas sofisticadas 
técnicas de vendãs e persuasão para criar, aqui, as neces~ 
sidades correspondentes a esses produtos e a esses equi~ 
pamentos, lá imaginados e lá concebidos para as realida~ 
des daqueles países. Significa renunciar à autonomia ãe 
decisões; decisões do que produzir, de como produzir, e 
para quem produzir, renunciar, enfim, à idéia do projeto 
próprio, do Projeto Nacional Brasileiro de Desenvolvi~ 
menta Económico e Social. -- -

Estamos, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, travan~ 
do, neste momento, neste Congresso, a tn:iis importante 
batalha dos últimos tempos, para o avanço do Projeto 
Bràsileiro de Desenvolvimento Econômico, Social, Polí
tico e Cultural; _batalha que também é uma batalha de 
poder, de afirmação do poder nacional, pois que tecno
logia é poder, tecnologia tem esse significado no mundo 
de hoje, e não podemos esquecer sob pena de renunciar~ 
mos à afirmação do poder nacional brasileiro, no ce
nário das demais nações do mundo. Batalha cuja impor~ 
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tância, como disse, só pode ser comparada àquela trava
d3 nOs anos 50, eni. tortlo-da fanlosa batilha de "6-Pe
tróleo é nosso". 

Claro que o principal instrumento dessa política, que 
consideramos a política sadia para os interesses nacio
nais, é a reserva de mercado. E o que é mercado, Sr. Pre
sidente e SrS. Senadores? Mercado, sob o ponto de vista 
dos produtores, ê o lugar onde se estabelece a concprrên
cia entre iguais, e onde se ·estabelece a doininação entre 
desiguais. Qua-ndo hã igUaldade, há- cotÕpetição, quando 
hã desigualdade, hã dominação, não há como fugir a 
esta regra de ferro. 

Estabelecer competição entre gigantes multinacionais 
e incipientes empresas brasileiras, que com todo o poten
cial de criatívidade, que estão demonstrando, ainda são 
eiDpresas pequenas -nO ffiãxlffio- ffi(;dfãS erilpresas- é 
querer esta__bel~r a regra da dominação, é querer conde
nar à falência -todo o projeto de desen_volvimento de_ern
presas nacionais e de tecnologias nacionais, nesse se to r. 
- Batalha, por conseguinte, que tem neste ponto da re
serva de mercado o seu ponto crucial; batalha que tem a 
irii.portância a que jã me referi, e que no entanto, porra
zões que gostaria de tocar, nesta tarde, não gal_vaniz.ou, 
ainda, não conseguiu obter a participação popular, pelo 
meno~ uma participaçã? ig~al à que a famosa luta do 
"petrÓleo é nosso" obteye dos anos SO; como que Õ PoVo 
brasileirO airida não sentiu a importânciâ, ã magnitude 
da questão que se estã discutindo hoje no Congresso Na~ 
cional. = - --

Nós temÕs condições de ganhar esta batalha; temos 
condições de implantar a reserva de mercado e levar até 
o_ fim do século c_om uma política consistente, bem elabo
rada, bem traçada, no rumo do projeto enviado ao Con~ 
gresso, pelo Executivo; temos condições, realmente, de 
i~plantar o desenvolvimento tecnológico~ riO setor de in
formática:; em bases nacionais; temás muitas condiÇões 
favoráveis_ para vencer essa batalha, interess~ poderosos 
já de grupos empresariais brasileiros, entre os quaís os 
gi-upos usuários do SiSteffiâ bancârío, que constítui certa~ 
mente o Ilfais poderoso_ grupo empresarial genuinamente 
brasileiro, nos dias_de hoje. TCmos o próprio pron-uncia~ 
menta oficíal do Poder Executivo, do Governo, embora 
haja min!stros, também do mesmo Governo! as~ul'!lindo 
po~ições claramente contráriaS à linha _da reserva do 
n1el-cãd0; telnos as lideranças p-rincipais -dos partidos 
políticos; telnOs, tambéin, a óosso favor:,..._ e é muffo iin
portante ressaltar este aspecto - as Forças Armadas. E 
o papel das Forças Armadas nós não podemos subesti~ 
mar de forma alguma, sob pena de estarmos cometendo 
um equívico grave. 

Quero aqui, até, discordar das posições assumidas ofi
cialmente pelos Partidos de Oposição, discordar em 
nome pessoal. Pessoalmente,. acho que a solução correta 
é aquela que se contém no projeto governamental, de su~ 
bordinar a Secretaria Especial de Informática ao Conse
lho de Segurança Nacional. 

Acho que esse estrosamento é extremamente impor~ 
tante pela soma de interesses que vamos enfrentar;-não 

- apenas agora, com a aprovação dessa lei, mas ao curso 
ainda de todas essas dêcadas que temos pela frente, até à 
consolidação do setor no Brasil. 

Sõu-ôos -q-Ue aCham qUe-as Forças Armadas absoluta~ 
mente não se devem intrometer na luta política. EStou 
aqui para secundar e assinar, firmar com "o "Senador Fá
bio Lucena tudo aquilo que ele acabou de comentar em 
relaçãO à n"ota do Ministro do Exércitci;-que eXplicou -à 
Nação a reunião do Alto Comando, feita para apreciai- o 
quadro político Orasileiro. Acho que não é il6solutamen
te mjssão, nem competência das Forças Armadas 
intrometer-se na batalha política. Acho que enormes-e 
grandes erros foram cometidos --neste País, ilepois- de 
1964, exafarileitte porque as Forças Armadas praticaram 
o jogo político, aberta ou disfarç3damente, mas pratica
ram. E esse é o erro fundamental. Forças Armadas não 
podem entrár no jogo político. A"gora, Forças Armadas 
são importantes e extremamente competentes para dC"--
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senvolver determinados setores industriais e produtivos, 
de impoftância- :Pará a SeguranÇã nacional. A partici
pação das Forças Armadas foi esseilcial, por eXemplo, 
no desenvolvimento da polftica de petróleo, de energia, 
na criação e no êxito da PETROBRÃS. Essa política deu 
tantos resultados positivos para o Brasil. As Forças Ar
ma_das foram extreinamente -competentes na implan
tação da indústria de construção aeronãutlCa, como (o~ 

_ ram extremamente competentes na condução da política 
de informática, até-agora. -

E por todas essas razões, tendo em vista a soma pode~ 
rosa de interesses que nós temos aí pela frente, acho, pes
sOalmente, absoh.itãffiente acqnselhável que a Secretaria 
de lnformãtica e a condução da política estejam submeti
d~s ao Conselho _de_~egurança Nacional, que ê. o órgão 
das Forças Armadãs que tem, exatamente, a missão de 
tratar de _todos os assuntos atinentes a este conceito de 
segurança nacional. 

Sei, perfeitamente, conheço as razões que levam os 
Parlamentares de Oposição a assumirem certa descon~ 
fiança. As ForÇas Armadas não são uma instituição de 
caráter democrático. ao contrário, constituem uma hie
rarquia, uma estrutura hierárquica, e -por isSo mesmo 
não pode ser democrática, mas os riscOS de a condução 
dessa política trilhar_ rumos não democráticos, _!1. meu ver 
são COfllpletamente _ superados no momento_ em que 
aprovarmos também a emenda que vai submeter o Plano 
dç_Informática anualmente ao Congresso Nac:i_p_nal. 

A própria estruturação do Conselho de Informática, 
do órgão normativo, com representantes da comunidade 
interessada, a meu ver é outra salvaguarda contra o risco 
de qualquer condução de caráter não democrático dessa 
política. 

Agora, colocados essa salvaguarda, a mim parece ex~ 
tremamenti .útil, interessante e conveniente para o País 
qu_e ·a SEI esteja subordinada ao Conselho de Segurança. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço com muíto 
prazer o' aparte de V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, eu gostaria de 
trãzer o' meu aPoio pessoal às considerações de V. Exf, 
nesta tarde. Lamento que o Plenário esteja vaziO, porque 
V. Ex• coloca aqui, hoje, e o diz com muita razão, que é a 
mais importante batalha qu_e se tem travado neste Con~ 
gresso e neste País nesses últimos anos. Qu_em _dominar a 
técnica da informática, _será uma nação ~e primeira gran~ 
de~a. QU~m não eStjVer nesse campo será uma subnação 
dependente. VL Ex•, com magistral e inteligente colo~ 
cação, mostra tudo o que podemos tirar do domínio e da 
tecnologia da informática, e conclui com brilhantismo 
quando diz que em termos de segurança nacional, devido 
aos interesses de gigantes internacionais, riós _deveríamos 
realmente subordinar esse setor, a Secretaria de Informâ~ 
tica, àquelas salvaguardas que V. Ex• muito bem coloca 
porque, s~m dúvid?_alguma e quero dar um testemunho 
- <? CorrlPlemento do alcance da tecnologia além da re
serva de mercado, é a parte de fabricação sem dependên
cia de importação, digamos, d~ par~e mais importante 
d<?s equipamentos que constituem a computação, ou a 
cibernética, ou os avanços tecnológicos nesse campo; A 
pequena pastilha que representa os cbips, é a a~ma. A 
coisa maiS'Tillportante que existe em toda a tecnologia da 
informática: ê a pastilha de cristal puro, que permite re
gistrar nela todas_as informações, num espaço mínimo. 
Pois bem, nobre Senador, sou testemunha que em Minas 
Gerais, no CETEC, existe um projeto financiado e sus~ 
tentado sob todos os aspectos pela Secretaria Especial de 
Informática - SEI, garantindo aos técnicoS brasileiros 
ciiar fim- cbips inteiramente nacional. E lá dentro tam
bém se trabalha para criarem as fibras óticas, sem impor~ 
tar nada do estrangeiro, isto é, com tecnologia puramen
te brasileira-. Ao ouvir V. Ex• citar a SEI, quero reafir
mar que este órgão, além de como diz V. Ex•, nos garan-
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tir futuramente ~ subOr_din~do _ao Cqn.~elho d.e S~gu
rança Nacional, que é Segurança Nacional__- a ~s_çali
zação ou a competência neste campo, ainda vem, através 
dos seus investimento~. subsidiando __ e _ttstimulang.o a 
criação da tecnologia nacional no ponto mais importan
te: a produção das pastilhas que garantem a independên
cia do País. Parabéns e aplausos meus pela excelente co
locação que V. _Ex' faz, nesta tarde, a este respeito. 

O SR. ROBERTO SATORNIN-0-- Muito-oMgado,
Senador Alberto Silva. O pronunciamento, o :de-poirfteti~ 
to de V. Ex" sempre enriqueCe qUalquer discurso nesta 
Casa, pela seriedade;-pela âêiisiGaàe Seinpri:à.e" pOntóS 
de vista e de informações que tfaz. Agradciço, sObrema
neira, as palavras -de estímulo que V. Ex' me traz-e vejo
que a importância desfe-aSsuOto ifetivamente está sf:ndo 
sentida no cenário político-brasileiro, nesta e na outra 
Casa do Congresso, é. isso-eX3tãinerite que espêfã.ritos, 
que esperam todos os brasileiros, que espera a Nação 
brasileira de nós, representantes seus. 

O Sr. Fábio Lucena --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra· 
zer, nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto Satur
nino v. Ex' sábe da minha aplicação corii.o cfiSéípülO- de· 
V. Ex• nas aulas ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Fábio Lucena, mas V. Ex.' é além de tu
do, um generoso, ao usar essas expressões. 

O Sr. Fábio Lucena- ... que V. Ex.• profere nesse par
lamento. Recordo-me de quando no dia 3 de março do 
ano passado, falaram os Uderes do Partido e quando V. 
Ex• desceu da tribuna eu, áihda desconhecido, como des
conhecido sou atualmente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não apoiado. 

O Sr. Fâbio Lucena - ... eu me dirigi a V. Ex• e dis.Se
Ih~. "Muito obrigado pela excelente aula que V. Ex• me 
deu." 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois eu é que 
agradeço, mais uma vez, a generoSidade das palavras de 
V. Ex.' 

O Sr. Fa"bio Lucena- Mas, nobre Professoi,-Seiliidor 
Roberto Saturnin-o, hâ alguns itens no artigo que- discri
mina a competência da Comissão Nacional de Informá
tica que já devem ter merecido uma atenção especial de 
V. Ex•, mas que deveriam merecer mais atenção ainda, 
pela importância-:.=.=.. e eu diria até pela gravidade- que 
eles encerram. Vou ler e afirmo que CstotT de pleno acor-
do com os conceitos de V. ExfDaquel3. tribuna,-q·u~ú1do -
travei um debate sobre o assunto com o Senador Rober-
to Campos, afirinei-@.e com relação ao assunto, as 
Forças Armadas estão comparadas à mulher de César, 
acima de qualquer suspeita. Isto eu afirmei nó mês de 
abril, daquela tribpna, quando ·o- eminente ~ ilustre por 
todos os títulos, Senador Roberto CampOs, dirigia vCrri~
nas doloridas contra a Política Nacional de Informática. 
Mas, observe aqu,i: 

Art. 61' Compete à Comissão Nacio-nal de In
formáti~-

III- regulamentar, orientar e disciplinar, em ca
ráter normativo, as atividades de que trata esta lei; 

Ora, nobre Senador, só Quem pode ex]:tedir regula-
mentos, decretos e decretos-leis para a fiel execução das 
leis, é o Presidente da República. Daí, no meU Pálido en
tender, ser indispensável que essa Comissão _esteja direta
mente afeta ao Presidente da República. Esse dispositivo 
obyiamente será corrigido pela Comissão Mista por sua 
gritante .inconstitucionalidade, porqiie ele subtrai com-

petência expressa, competência constitucional do Presi
denTe da Rep-ública,_ uma vez que só o Presidente pode 
eXPedir decretOs e regulamentos para a fiel execução das 
leis. Mas um outro dispositivo mais grave ainda, nobre 
Sei1ã.d0r, no rol da competência da -Comissão Nacional 
de Informática, que é o item n~' 14: 

- XlV-desempenhar outras competências que 
lhe sejam atribuídas pelo Secretário-Geral do Con
sdho de Segurança Nacional. 

Mas, indagaria, que cOinpetências serão essas?. "Ou
tras competências". A lei não póde deixar no vácuo os 
seus ditames. Ela não pOde legislar sobre o vazio. Ela há 
qUe ser concreta, hâ que visar situações concretas, embo
ra hão possa visar pessoas, mas hâ de visar situações. 
Par~e-me, então; que esses -dois dispositivos, por sua 
flagrante e gritante inconstitUcionalidade, devam ser mo
difiCados pela comissão mista que estuda o projeto. No 
mais, a subordinação da Secretaria Especial de Informá
tica que, Pelo art. 7~', é órgão complemeritar do Conselho 
de Segurança Nacional, deveria ter órgão da Presidência 
da República, por uma razão muito simples, no meu en
tendimento, todo o poder que se exercerá sobre a forÇa 
produtiva do País será exerCido pela Presidência da Re
pública em estando o Brasil a passos acelerados para a 
institucionalização da legitimidade do mandato do Presi
dente da República, através de eleições dlre.tas, depois d;: 
certa e tranqUila posse do Presidente Tancredo Neves, 
parecewme que essa competência será uma cómpetêricia 
derivada da soberania popular, que delegará ao Presi
dcriic da República o poder súpremo de orientar a políti
ca nacional de informática. Ela, como órgão comple-.. 
mentar do Conselho de Segurança Nacional, e com esses 
dispositivos que lhe dão atribuições vazias, genéricas, va
gas, sem definição concreta, pareceMme que será muito 
mais forte do que o Presidente da República, o·que cons
tituída tiiria sUbversão hierárquica dentro da escala que 
disCiplina o exercíciO da Presidência da República. Por 
um fator de soberania nacional, o meu entendimento é 
de que a Secretaria Especial de Informática deve 
vincularMse diretamente ao Presidente da República. 
oescuJpe-ffie por interrompê-lo, mas, à" parte essa mii1.ha 
opinião, que está sub judice eY:identement_e, e V. Ex• tem 
toda a autoridade, até para revogar a minha opinião, 
porque ela parte de um curioso, de um mero curioso, 
mas, à parte estas observações que fiz, estou de pleno 
acordo co-m as cOlocações que V. Ex' faz a propósito do 
assunto, porque são, sobretudo, colocações patrióticas 
no bom sentido do patriotismo, aliás, no exalo sentido 
do patriotismo, que é a preocupação com os assuntos, 
com os interesses e sobretudo com os destinos da Pátria. 
Era o aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Fábio Lucena, e começo por dizer que 
não tenho realmente, não tenho nenhuma autoridade 
para revogar os pontos de vista d~ V. Ex• porque neste ... 

O Sr. Fábio Lucena~ Mas eu lhe confiro essa autori
dade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim, ainda que 
V. Ex• queira conferi-la, por generosidade, nem assim eu 
posso assumir esta competência de revogação, porque, 
neste campo, o entendimento pálido é o meu e o brilhan
te é o de V. Ex•, que é um jurista e eu-sou umengenheir(!~ -

- - _C:Oino político que sou, tenho apenas a preocupação dC 
eÕfocar esta queStão sob o ponto de vista político. Acho 
que V. Ex• tem toda a razão em todos os argumentos e 
razões que aduziu. Acho que é preciso, realmente, nessas 
vagas atribuições, definir ou então retirar esta expressão. 
É preciso explicitar, enfim, que esta ComiSsão não terá, 
jamãis, o poder de emitir decretos-leis, quando muito su
gerir ao Presidente minutas de decreto-lei. Essa Comis
são pode, isto sim, baixar normas, portarias, porque o 
Conselho_de S_egurança Nacional é um órgão equivalente 
a um Ministério. 
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_ Mas com todas as correções que acho que V. Ex• tem 
razão e __ dev_em ser feitas, fico com o meu ponto de vista, 
por uma razão de natureza polftica. Acho que a batalha 
política que temos pela frente é fortísSima. Já estamos 
enfrentando e vamos enfrentar, com intensidad~ crescenM 
te, o maior lobby do _mundo. 

O Sr. Fábio Lucena -Já estamos enfrentando. 

ÚSR. ROBERTO SATURNINO _:_Exalo, já esta
mos enfrentando e, nesta batalha, desejo ver as Forças 
Armadas brasileiras muito integradas, estreitamente in
tegrada~ com este nosso esforço. Daí que, por uma razão 
política, -prefiro a atuallocalização da SEI que, ademais, 
é uma localização que deu certo, isto é, produzir resulta~ 
dos positivos muito bons. Mas, V. Ex• terri o seu ponto 
de vista, que acho que é extremamente respeitável, e é 
uma questão de aprofundarmos esta discussão. Temos 
aittda~ não só o período que resta de discussão na Corit1S~ 
são, mas o período de discussão, no plenário, para ·che
garmos a um consenso a respeito desse assunto. 

~ Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• _um aparte_? 

O _SR. ROBERTQSATURNINO- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Moacyr Duarte -Senador Roberto Saturnino 
inclua-me também no corpo dis-cente ao qualjá_se incor~ 
parou o eminente Senador Fábio Lucena. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Mas, nobre Se· 
nador, somos todas alunos uns dos outros. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• tem toda a razão; aba
talha da informática· hoje é tão importante para o País 
como foi a campanha que empolgou toda a Nação, povo 
e Governo pelo monopólio estatal do petróleo, desde o 
in~tante em q!Je se perfurOu o primeiro pOço de petróleo 
no País, em Lobato, e que se verificou a viabilidade da 
exis_;~ncia do combustível_ em algumas regiõeS do terri
tório na_cig_nal. V: l::x' tem sobrada razão quando afirma 
que essa campanha e que essa batalha devem mereceu a 
mesma preocupação que merece a anterior, mas que ain
da não empolgou, nem sensibilizou a opinião pública, 
tã1Ve2: porque ainda se encOntre desinformada, com re
lação à sua magnitude e à sua importância. Mas este meu 
aparte tem outro objetivo; é apenas para faZer uma colo
cação ao pronunciamento brilhante, como todos os de
mais de Y. Ex• ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado. 

O Sr. Moacyr Duarte - .•. quando se insurge e se sur
preende com a participação das Forças Armadas no pro~ 
cesso brasileiro de restauração democrática e sucessório. 
Se perquirínnos a história do País, pelo menos do Im
pério atê os dias de hoje, haveremos de constatar que, os
tensiva ou -discretamente, as Forças Armadas sempre 
participaram dos processos de renovação social e políti
ca do nosso País. Nunca permaneceram eqUidistante 
deste processo. Remontemos apenas à República e co
mecemos com a República Velha; a questão militar, a 
Abolição da Escravatura; a Proclamação da República; 
a Revolução Constitucionalista, de São Paulo; o Movi
mento Tenenfista; a Revolução de 30; o Estado Novo; a 
Redemo_cratização, de 1945; a Revolução de 1964. Todos 
ess~ moviineritos estruturais polítiCos e sociais cóntã:
ram com a participação das Forças Armadas, do Pais, 
ou por vontade própria, ou recrutadas pelos próprios ci
vis. Entã.o, a História comprova, a História assinala, .a 
História atesta que, até os dias de ontem, a participaÇão 
das Forças Armadas sempre foi decisiva e atuanate em 
todos os movimentos existentes no País, de caráter poli
tico ou social. b. possível que V. Ex• esteja certo, dentro 
do raciocícnio que defende, de alijamento das Forças Ar
madas e de sua não participação nesses movimentos. 
Mas, a História coritradiz esta assertiva e nega tudo 
aquilo q_ue, hoje, mUitos- defendem. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador Moacyr Duarte, pelas palavras de apoio, 
quanto às afirmações que fiz na questão da infor_mática, 
e devo dizer a V. Ex~ que não discordo da sua assertiva, 
que ê uma constatação da importância da intervenção 
das Forças Armadas ao longo de nossa História e se nã.o 
na totalidade, na maioria dos casos, uma inteivenção de 
sentido social positivo. 

Discordo de V. Ex' quanto ao episódio de 1_964, mas 
também não quero entrar no julgamento de 1964, por
que não temos ainda perspectiva histórica para apreciá
lo. 

Acho que ê dever nosso, tambêm, reconhecer que, se 
houve sempre esta participação das Forças Armadas no 
processo político e soci.ill brasileiro, nunca houve demow 
cracia neste processo politico. Quando não hã democraw 
cia, claro, que o avanço s_ocial tem que se produzir por 
alguma força estranha aos quadros_políticos, e ê o caso 
da intervenção das Forças Armadas. Mas estamos vivenw 
do esta etapa da nossa História, onde, por uma série de 
razões que vão da evolução económica, evolução política 
e cultural do nosso povo, a densidade que este País adw 
quiiiu no cenário internacional, a um amadiii'ci::1Inenró
da consciência política deste povo para uma sr&rie de raw 
zões e de eventos, estamos neste ponto em que é crucial 
nós nos definirmos quanto à crença, se vale ou não a de
mocracia para o País. Eu estou acreditando hoje, e acrew 
ditando com muita convicção e com muita profundidaw 
de, que este País pode ser uma democracia e vai enconw 
trar o seu destino e a sua jUstiça social, enfim, as suas 
realizações maiores como poder soberano, atravês do rew 
gime democrático. E num regime democrático as Forças 
Armadas não podem intervir, porque no regime demow 
crático o jogo se faz pela disputa de partido, e partidos 
são partes, são parcialidades da Nação, e as Forças Arw 
madas são uma instituição nacional e não parte; as 
Forças Armadas nunca podem servir a uma parcialidaw 
de, a um partido ou a um governo, mas, como disse o Sew 
nador Lucena, há pouco, é uma institUição nacional per· 
manente que tem que estar acima das partes e acima dos 
partidos. E não pode intervir, senão em caso de ameaça 
externa ou, digamos, em caso de grave ameaça da intew 
gridade da Nação com convulsões internas de grande diw 
mensão, o que efetivamente não é o caso dos dias em que 
estamos vivendo. 

Esta é a razão pela qual acho que, no momento, devew 
mos, daqui para a frente, se acreditamos na democracia, 
manter as Forças Armadas afastadas da vida polftica e 
confiar nos estadistas brasileiros, nos políticos brasilei
ros, nos cidadãos brasileiros, nos partidos brasileiros que 
têm que se constituir mais solidamente daqui para a fren
te. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. ROBERTO SáTURNINO- Mas, eu queria 
voltar ao meu tema, agradecendo a intervenção de V.. 
Ex•, antes ouvindo o Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Roberto Saturnino, 
no tema de V. Ex• eu, como é natural, todo brasileiro cu
rioso estâ lendo, gregos e troiarios, quanto à infornlâtica. 
E eu duvido dos argumentos de uma das partes que essa 
Lei d_e lnformáticam essa tenta-tiva de mOllopolização da 
informática, atrasaria um SécUlo o Brasil em relação à 
pesquisa. Eu não estou dizendo que estão certos. Eu que
ria aprender com V. Ex•, no mesmo raciocíniO que V. 
Ex'" está, antes de fazer um discurso, dando uma aula 
sobre a informática. Eu quería sã.ber qual o ponto de vis
ta de V. Exf. sobre o assunto, para aprender. 

O SR. ROBERTO .SATURNINO- Nobre Senador, 
meu ponto de vista é de que o único meio de termos pes
quisa no território nacional, pesquisa voltada para a rea
lidade nacional, para Os interesses nacionais, é termoS 
empresas nacionais fortes, -nõ SCtor. Porque empresas 
multinacionais fazem aS pesQuisas nas SUas iilãtrizCS e 

destinadas à realidade dos países onde se originam; nun
ca uma pesquiSa orientada para a realidade, os proble
mas e os interesses dos países do chamado terceiro mun
do, dos países não desenvolvidos. 

Para esses países, elas trazem o produto de suas pes
quiSas e procuram artificiillmente criar, aqui dentro, as 
necessidades, entre aspas, correspondentes a esses pro
dutos que foram desenvolvidos para a realidade exterior. 

Então, se nós quisermos ter pesquisa autônoma, pes
quisa brasileira, só hã um caminho: é termos empresas 
brasileiras. Para termos empresas brasileiras, só hã um 
caminhq: é "implantarmos a reserva de mercado, porque, 
como eu disse, o mercado é um lugar de competição en
tre iguais, mas é um lugar de dominação entre desiguais. 
Se abrirmos o mercado brasileiro às gigantes multinacio-
nais _o que acontecerá, fatalmente, será o desaparecimen
to da indústria nacional e, conseqüentemente, da pesqui
sa gemiinam~nte nacional e voltada para os interesses e 
às necessidades do País. 

O Sr. Gastão Müller - Muito obrigado. 

O. SR. ROBERTO SA TURNINO - Eu que agra· 
deÇo, nobre Senador, e termino, Sr. Presidente com a 
questão fUndamental para o engajamento popular nesta 
campanha. 

Vimos que temos condições p-ara vencer essa batalha, 
temos poderosos aliados, mas enfrentamOs o mais pode
roso Jobby do mundo, o- mais forte lobby do mundo que 
tem aqui dentro seus representantes muito prestigiãdos e 
inclusive com cobertura de imprensa formidáveis e_ acho 
que, não obstante termos do nosso.ladQ m_uitas_forçã.s 
importantes do País, é fundamental trazermOs também a 
opinião popular, a opintão pública, a mãssa do Povo
para engrossar as fileiras das nossas forças nesta batalha 
fundamental. J;, como disse, conlo c-onCordou o-SenadOr 
Moacyr Duarte, há uma certa falta de sensibilidade do 
povo que, de certa forma se compreende, pela especifici
dade, pela complexidade da matéria; é uma matéria de 
entendimento complexo, não ê uma matéria de entendi
mento relativamente simples como era a questão do pe
tróleo nos anos cinqUenta. 

Essa questão de informática, de computador, de robô, 
tudo isso_ é extremamente complexo e o povo, realmente, 
fica um pouco à margem dessas indagações e dessas ar
gumentações oonflitantes. Mas, ê preciso ganhar o enga
jamento popular, nós necessitamos desse engajamento e, 
a meu verflâ uma questão chave, fundamental para abrir 
as portas a eSse engajamento. A questão é a seguint~: é 
encontrarmos a resposta e levarmos esta resposta ao po
vo, a rCspe1to de a quem servirá a informâtica, para 
quem será feita a reserva de, mercado, quais os grupos so
ciais, quãis os-seto_re-s da sociedade brasileira que terão 
maiores e menores benefícios com a aprovaçãO desta 
política? Esta é a questão chave que precisa ser esclareci
da e respondida com muita nitidez, porque, claro que os 
setores empresariais produtores terão beneficias, a lei 
consagra benefícios, e a meu juízo - tarilbém quero fa
zer um reparo ao projeto do Governo, neste setor - há 
um excesso de incentivos no projeto governamental. Es· 
tou de acordo que algum incentivo, algum estímulo seja 
dado, mas percebo que a preocupação foi longe demais e 
o projeto governamental c_oncede um conjunto_ muito 
grande, excessivo, de incentivos e estímulos que, no fun
do é um preço que toda sociedade, todo o povo brasilei
ro está pagando para a implementação deste setor. Mas 
acho que é preciso ter cuidado para que este pagamento 
não seja excessivo, que seja o pagamento na justa cOiita a 
que não se concedam vantagens em demasia, beneficiaS 
em demasia, para os grupos produtores que, certamente, 
merecem um apoio, merecem algum inçentivo. QU.eri:J.· 
mais se beneficiãiâ" corri-a informática e a reserva de mer
cado? A classe empresarial usuária -será um dos grandes 
setores sociais benefiCiados com o desenvolvimento da 
informática no Brasil. Mas ê preciso também ter cautelas 
quanto a esse tipo de beneficio. Coni a- automatização 
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excessiva, a rõbotização, estarwse-ão produzindo trans
formações na utilização dos fatores capital e trabalho 
que podem ser danosas ao povo brasileiro em geral. E é 
preciso caminhar com cautela. Exatamente pela excessi
va concessão de facilidades não se deve tornar o c-ompu
tador, a máquina informática, o robô, excessivamente 
barato, artificialmente barato, para que se estimule, por 
essa forma, a substituição da mão-de-obra de tra_balho 
por capital, por equipamento automatizado, aprofun
dando ainda _mais essa grave distorção que se observa na 
economia brasileira qu_e é a utilização distorcida de capi
tal e de trabalho completamente incompatível com a rea
lidade, a disponibilidade de fatores capital e trbalho exis
tentes na nossa ecoiiomia, no nosso território,]; possível 
que ao se_roncederem aqueles estímulos excessivos, se es
teja criando uma redução artificial do custo d_esses equi
pamentos que irâ pfoduzir uma excessiva substituição de 
mão-de-obra, aprofundando mais, como eu disse, essa 
distorção dos empregos e fatores que já se observam hoje 
na economia brasileira. Então é preciso corrigir isto e 
não deixar que se criem condições artificiais Capazes de 
agravar esse problema. ~justo que os empresários pro
dutores tenham algum ganho, é justo que os usuários 
também tenham algum ganho, mas é preciso medir mui
to bem esse ganho, para que não se produzam situações 
de _desequilíbrio muitO agravadas na nossa economia e 
na nossa sociedade. Quem mais poderá ganhar? As eli
tes, de modo geral, com a utilização doméstica da infor
mática, a utilização até do ponto de vista de diversão, 
também pode isso acontecer, mas esse não deve ser o ob· 
jetivo fundamental de todo esse esforço _que a sociedade 
e a Nação brasileira está fazendo para implantar, e im
plahtar solidamehte, esse importantíssimo setor. 

BenefícioS Sim; gaithos substanciais que nós queremos 
e é preciso orientar o projeto e toda política nesse senti
do, ganhos essenciais devem vir para a Nação brasileira 
sob o ponto de vista de segurança, de afirmação do po
der nacional, de independência econômica, isto ê, benefi
cias para a Nação esseS sim, devem ser maximizados na 
política de informática, na politica de reserva de merca
do; deve-se orientar toda a produção do setor e toda a es
quematização dessa atividade produtiva, balanceando os 
incentivos e õs ganhos acarretados por esses incentivos 
para favorecer, principalmente, a Nação e o povo. A 
Nação pelo aumento da independência económica da so
berania nacional, do poder nacional, da segurançã. na
cional; o povo, pelo aumento da produtividade do trabaw 
lho, dos salários em conseqUência da qualid"ade de vida 
deste povo sofridO e sacrificado, aumentar todo o setor 
de programação de usos sociais da informática, usos na 
medicina, por exemplo, para a medicina de atendimento 
popular. E é possível desenvolver grandemente esse setor 
de programação social da informática e utilizar a infor
mática para a democratização do País, para o aprofun
damento da participação popular nas grandes decisões. 
A informática poder ter um uso político muito impor· 
tante, como também um uso importantíssimo, que ainda 
não está tendo, qual seja o da democratização e ·o au
mento da eficácia do Poder Judiaciári"o, a firri de que este 
Poder torne-se, cada vez mais, acessível ao povo-em ge
ral, ao povo humilde deste Brasil que, muitas vezes, des
conhece até a existência e os direitos que têm o Poder Ju
diciáriO. Enfim, a informática para os grarides beneficias 
populares, para melhorar a qualidade de vida do povo, 
elevar os salários, e não a informática para produzir o 
desemprego. E, neste ponto, é preciso, desde já, ir ga

flhando a consciência de que é necessário implantar-se 
todo um sistema de reciclagem da mão-de-obra que 
eventualmente for deslocada para a informática e a so
ciedade _ver, nessa ativ1dade, um investimento social ne
cessário, para que a informática não produza efeitos ne
gativos mas tãowSOrrietite os -efeítoS positivos e neces
sários. 

Mas, para que seja obtido este conjunta de fatores e 
beneficias em favor do povo é necessârio que a política 
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de informática venha casada com a mudança da política 
económiCa- do _País.;~a_famoSa- niudança do modelo eco~ 
nômico brasileiro; a famosa mudança do padrão de cres
cimt::nto, iSto -é; das diretrizes de política econômica, a 
fiin de que a ii"'fcirilláfiCã.-nãO venha a casar-se com o de
seinprego, com o arrocho salarial, com a marginalização 
da população de toda a natureza, com a miséiia ·que aí 
está, mas que ela venha a casar-se com uma melhor dis
tribuiçãi:) de riqueza, com aumento da produtividade e o 
nível de vida da classe trabalhadora brasileira em geral. 

E., Sr. Prisiderite e Srs. Seiladores, a rriUdança de mo
delo, depende, em últinia ariáliSe, do funcionamento do 
regime deritocrátko.-Volto-, aqui, à qUestão~ levantada 
pelO Senadof MoaCyr Duarte e que me possibilitou dar 
essa resposta. Acredito, acredito que o sisteina democrá
tico, que o Brasil esteja em c·ondições, a população, aso
ciedade brasileira, estejam em ·condições de praticar e 
praticar em toda a plenitude, daqui para frente, ininter
ruptamente, o regime democrático-e, da prática deste re
gime; acredito que advenham todas as conseqUências re
sultantes da mudança do modelo econômico e social, 
para que tenhamos um novo desenvolvimento brasileiro, 
para ·que tenhamos essas populações marginalizadas in
tegradas nesse -desenvolvimento e plenamente usufru
tuáriaS de todo o progresso que se produzir a partir do 
seu próprio CsforçO, do esforço do sacrifíciO do SeU tra
balho, enfim, a sua presença na economia- brasileh:a_ .. 

De forma qüe é importante ligar a questão da infor
mátiCa à cjuestão dos fr'utos da informática para o po"vo, 
dos benefícioS Para o povo; é importante ligar a iitfofmâ~ 
tica à mudança do modelo económico social e é impor
tante ligar a infOrniáticã. à pi'áticii -do regime democráti
co. Desta forma '·éStàrem'ciS abrindo as portas para ga
nharmos o engajãrriento popular, que é fundamental 
para que vençamos e vençamos de um forma definitiVa, 
esta batalha, que é U."ma das mais importanteS já tiavadas 
na históriaS ·do nosso PaíS. · · ·-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Piitto)- COricCilCi a pa-
lavra ao nobre Senador Alfredo Campos. · - + 

O SR. ALFREDO _CAMPOS (PMDB - MG. Pro· 
nuncia o seguinte discursO) Sr. Presidente, Srs. SenâdO~ 
res: 

A respeito do rumoroso caso CG-E; que envolve ·onze· 
municípios do sudoeste de Minas, cuja população 
ameaça transformar sua ansiedade e indignação em re
volta de conseqüências ·imprevisíveis, eiltendo ser meu 
dever ocupar esta tribuna para dizer da perplexidade do 
povo mineiro e do desapontamento dessa importante re~ 
&ião do nosso Estado. 

Se vasculharmos os arquivos do Ministériõ das Minas 
e Energia, não encontraremos, com certeza~ outTa.deçj- . 
são. mais esdrúxula e menos plausível do que a Portaria 
n~ 1.254 de 12-9-84, pela qual S. Ex•, o Sr. Ministro Ce
sar Cais suspendeu os efeitos da Portaria n~ 1.218 de 3-9-
84, que' c_oncedia à Centrais Elétricas de Minas Gerais 
S.A., CEMIG, a concessãO, pai- trinta arios, doúerviços 
de energia elétrica da área mineira da CG E. 

Ao analisar- tão desconcertante decisão, condicionado 
pela prudência e norteado pela ética, pfocurei a perspec-
tiva mais isenta possível, na ten-tativa de conSeguir uma 
explicação que fosse plausível sem ser aética, pois n"ãci · 
podia admitir, como efetivamente não admito, que- um 
homem da estatura moral do Sr. Cesar-CiüS ptide-SSe se 
prestar a qualquer atitude que viesse a comprometer 
toda uma carreira política que, se pocfe ser- qUestionada 
nos seus aspect_os administrativos, jamais poderia sê-lo 
no seu aspecto êtico. 

Com essa pOstura mental, proponhowmC faZer um con
ciso histórico, que possa s6rvir de sUbsidio aos que ainda 
não puderam formar um ju'ízo definitivo a respeito do 
caso COE. -

Parto, naturalmente, do pressuposto de que o Minis
tro das Minas e Energia tem pleno conhecimento_ dos fa-

tos que passo a discriminar, os quais, pela sua importân
cia e absoluta veracidade,- não podem ser ignorados pelo 
Sr. Ministro. 

19) A competência administratiVa e técnica da CE
MIO, mais do que motivo de orgulho para os mineiros, 
tem servido como parâmetro de eficiênCia:, para não di~ 
zer·paraargma;-para einpfesas estatais de todo o Pafs, a 
ponto de chegar próxima à humilhação qualquer compa
ração que se queira fazer entre ela e a pequena, pouco 
eficiente, e também pouco escrupulosa Empresa Elêtrica 
Bragantina. Seria, portanto, impossível, nessa área, en
contrar qualquer motivo aceifável que justificãsse--a"Tn- · 
compreensível decisão ministerial. 

:i"') Ó tombamento da CÚE e a trã.nsfei-ência da con
cessão a outra empresa foi Uma medida tão necessária 
quanto indispensável, e nunca foi contestada por nin
guém. Trata-se, portanto, de decisão justa e pacífica. 

3~>) Se esta transferência de concessão ainda não se fez 
de direito, de fato ela se consumou hâ m:iis de quatro 
anos, quando a pequena e ativa Bragantina assumiu o 
controle acionário da famigerada CGE, istiaiihamente, 
ciente.da iminência de tombamento. Pasmem Srs. Sena
dores._ A Empresa Elétrica Bragantina comprou a Cia. 
Geral de Eletricidade sabendo que a mesma estava con
denada, irremediaVelmente, à exfinção: 

4~) Nessa ocasião, a díreção da Bragantina assumiu 
domínio e poSSe da CGE, substituindo os funcionáriO 
em cargos de confiança, alterando de maneira significati
va e 'pUblica a estrutura gerencial e funcional do escri
tório central na cidade ·ae Guaxupé, além de, informal

-mente, se cOmprometer corri as autoridades e consUmi
dOres de, em dois anos, tornar a CGE uma empresa efi
ciente. 

5~) Aiiida que não se possa negar à Bragantina a ipi-
plantação de algumas melhorias no sistema, é igualmen
te inegável que, no ritmo em que elas foram implantadas, 
os malfadados municípios da ârea teriam que"e:nfreritãr O 
próxirrio milénio com a mesma defasagem que hoje os in
ferioriza. A confirrriãÇão dessa tenebmsa expectativa te~ 
mos na éonstatação feita por Um qualificado técnico da 
própria CEMIG, que, ironicamente, no rriesmo dia em 
que o Diário Oficial publicava a portaria que. ''suspen
deu" a concessão à sua -empresa, verificava, levado que 

· -fOi-por -um gentil diretor da própria Bi-agantina, CntiC. 
· preõcupaao e perplexo, que a precariedade da transmis

. São de enefgia de Caconde, estava no seu liminaf de rup-
tura, constituindo-se na mais grave ameaça de se trans
formar em verdadeira calamidade póblica, com o desli
gamento de energia de toda região, por um período de 
tempo absolutamente insuportável. 

6~) :t: pois evidente que a transferência de concessão 
da CGE para a Bragantina se constitUiria numa grande 
farsa, pois tal transferência, de fato, já ocorreu hâ mais 
de_ quatro anos, -como observei anteriormente, o que 
pode ser comprovado através de publicações feitas pela 
própria Bragantina, que coloca à disp-osição da Mesa e 
-do Plenário. · 

79) TiVesse a :Bragantina,-nesses quatro anos, cOmpro
vado capacidade financeifà e competência técnica na re
cuperação dos serviços Que assumiu, poderíamos até en
tender que se fizesse vistas grossas e essa escancarada 
farsa. Ocorre eritretanto, Sr. PrCsidentci, Srs. Senadores, 
que nesse razoável espaço de tempo, a- Bia.Santina com
~provãu tf!i o mínimO de capacidade iécníca e financeíra e 
·o máximo de 'Capacidade de corrupção e falta de escrú
pUlOs. Serviços que eram obrigação ·da empresa fazer on
tem, ela só iria fazer amanhã, como se seu dever não fos
se, e estivesse a prestar um enorme favor a este ou aquele
ingênuo vere"ador oU PI-efeito que lhe solicitou a melho
ria. A simples colocação_ de um pequeno transformador 
em uma rua da periferia de Guaxupé, por exemplo, era 
.uSada como instrumento de suborno contra um e outro 
vereador que, em se sentindo grato e comPrometido com 
a Bragantina, não via como fugir a-pedidos de apoio na 
sua pretenção maior de definitivar a co"itcessão que de 
fato já possufa. 
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89) A organização das lideranças da região em um 
movimento suprapartidário, constituído da esmagadora 
maioria de seus prefeitos, da tOtalidade de suas câmaras 
municipais, e pelas mais representativas lideranças de 
toda sociedade civil, impediram, -com a decidida e unâni
me cobertura do Governo de Minas, e de todos os depu~ 
tados estaduais e federais vinculados aos onze municí
pios, que a estratégia da Bragantina atingisse seus escu
sas objetivos. 

99) A ressonância desse movimento acabou por ecoar 
aqui em Brasília, fazendo perceber ao Ministro Cêsar 
Cais, como -s~- Ex~ próprio admitiu, que não ,estava bem 
informado ao fazer publicar uma proposta de portaria 

-fiiVórávei a Bragantina. Tanto que S. Ex" afirmou, frente 
às câmaras de_-televisão de Belo Horizonte, e na presença 
de mais de 300 pessoas que foram à Capital mineira levar 
o seu protes_to_.ao_Ministro, que S. Ex" havia retirado 
aquela proposta que favorecia a Bragantina, e que entre
garia a decisão ao Presidente Figueiredo. Mais ainda: 

· que não seria nenhum obstáculo à transferência da con~ 
cessão à CEMIG. . 

1 {)9 Finalmente, no dia _3~9-84, o Presidente da Re
pública decidiu que as onze cidades da área mineira da 
CG E teriam sua concessão. de energia elêtrica transferida 
à CEMIG, que foi comunicado, no dia seguinte, pelo 
Ministro Leitão de Abreu, ao_ então Governador Tancre
do Neves. A nós mineiros restava somente aguardar a 
formalização da decisão presidencial em portaria, o que, 
pata euforia e júbilo da população interessada, se efeti
vou dias após. 

11"') Ciosa de suas responsabilidades e consciente da 
expe-ctativa otimista que criara em toda região, a direção 
da CEMIG se lançou a compo, para agilizar ao máximo 
a transferência da concessão, enviando alguns de seus 
mais qualificados têcnicós a Guaxupé- cidade sede da 
CG E - onde iniciaram imediatamente um trabalho de 
levantamentos preliminares. ·Para o desapontamento ge
ral e_ o _ ___co_nstrangimento desse. técnicos que, de repente 
Passaram a se sentir como se_ intrusos fossem, a conces
são à CEMIG foi suspensa_quando eles ainda se encon
trava, em Guaxupé. 

129) Como nós, tarribém ~ cidadão comum não con
seguiu enterider a_ estranha decisão do Ministéio, e nos 

-pergunta: Por que foi feito isso? Estão brincando com o 
povo? ... E nóS não sabemos como responder. 

Colocadas estas considerações, permito-me agora le
vantar, como exercício político, uma- inevitável inda
gação~ A quem interessa essa inexplicável portaria? ... E, 
à maneira de Sherlock Holmes, tentar, por exclusão, iso~ 
lar o favorecido. 

Sem maior reflexão temos que excluir, evidentemente, 
o povo da região, o Governo de Minas e todos os Depu
tadOs estaduais e federais do PMDB. Pela sua tomada de 
posição atravês d8. imprensa, em palánquts ·Õu nas tribu
nas de suas respectivas casas legislativas, ficam também 
excluídos todOs os Deputaáos estaduais e federais do 
PDS votados nesses municípios, inclusive os que, na 
ituai lUta p-elã. Sucessão presidench1l fÕrmam, aci ladO do 
Sr. Paulo _Salim Maluf, como, por exemplo, o nobre De
putado João Castejon Branco .. Por documentos e mani
festos, ficam ainda excluídos a unanimidade dos verea~ 
dores de oito cidades e seus respectivos prefeitos, alêm 
da- esmagadora maioria dos vereadores dos outros três 
munldp-iOs.-É .. oportuno observar que os três prefeitos 
que não formaram ao lado de suas Câmaras e da CE· 
MIG, também não o fizeram ao lado da CGE ou Bra
gantina ... dá no mesmo. 

Assim, Sr. Presidente, chegamos, por exclusão, à con
clusão de que a polémica -portaria só interessa mesmo a 
alguns poucos vereadores, flagrantemerite manipul8.dos 
pela CG E; a algumas inexpressivas li.deranças munici
pais da região, igualmente comprometidas com a conces
sionária, e, evidentemente, à própria Bragantina. 

Chegamos, assim, à conclusão inevitável de que, não 
havendo a menor restrição técnica, financeira oU admi
nis.trativa a: justificar essa inusitada decisão, bem como 



Setembro de 1984 

nenhum motivo políticóMpart1dário plausível, só restam 
alternativas absurdas ou_ c6inprotnetedoras. 

Cabe pois a S. Ex', o Sr. Ministro Cêsar Cais, justifi
car sua decisão - ou, quem sabe, sua indecisão - sob 
pena de ver comprometida sua própria dignidade pes
soal, ou sua incontestãvel inteligência. 

A nós, Srs. Senadores, nos cabe repudiar essa farsa, 
sob pena de nos macularmos no que temos de mais im
portante como representantes do povq: nossa dignidade 
política. Não podemos, Sr. Presidente, com a omissã.o, 
pavimentar o caminho da corrupção e do desgoverno. 

Por tudo ísso, entendo que, mais que direito, temos o 
dever de tomar uma posição como maior instituição re
presentativa de todos QS brasileiros. Que-esta Casa, Sr. 
Presidente, solicite, através de V. Ex•, a explicação que 
lhe deve o Sr. Ministro das Minas e Energia, a respeito 
de um ato adminisii:-atlVo que, no-nosSo entender, fere 
profundamente OS interesses rilaiores de_ ~()9:0 O fl'()_V'? mi
neiro e, por extensão, os próprios interesses nacionais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Coneedo a pa
lavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (POS- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Pr~idente, Srs. Sen_~dore~ 

"O LOBBY E-SUA REGULAMENTAÇÃO" 

Hã um assunto que, por compreender significãtivo 
fato social da moderna vida democrática, "tem meieddo 
a consideração e o debate, cada vez mais ·acentuados, por 
parte dos poderes dos Estados no mundo inteiro, e dos 
segrnentos que compõem a estrutura das sociedades. 
Refiro-me ao fenôniémo -dõS-griipõs dC-- iiüe!CsSeOu de 
pressão, e de modo especial da atividade de lobby, cuja 
existência decorre das características de complexidade e 
diversidade que têm assumido as comunidades que ado
tam, na sua ·organização polftica, -os princípios demoCrá
ticos: 

Da multiplicidade C diversificação de atividade que ca
racterizam as novas condições da sociedade moderna -
que cada vez mais se especializa em função das inúmeras 
atribuições que lhe são ditadas pelo progresso cultural e 
tecnológico - decorre o surgimento de instituições, 
abertas e receptivas a todas as solicitações dos tempos 
modernos, que se constituem em verdadeiros desafios da 
realidade dos novos tempos. Se antes o cumprimento das 
fmalldades do Estado se dera através de processos sim
ples e de consulta praticamente direta aos individuas que 
o integravam, hoje a complexidade e o elevado nível dos 
interesses so-ciais em jog-O CsfãO a exigir um aparelhamen
to acentuadamente mais abrangente da estrutura social, 
com vistas ao atendimento das necessidades individuais e 
coletivas, conforme os padrões de eficácia e justiça, ca· 
pazes de assegurar a convivência e o bem-estar da comu
nidade. 

Constitui obrigação e dever do E;tado acompanhar as 
transformações do ambiente social e a realidade resul
tante da implementação das novas ídêias, gerando e aca
tando os instrumentos de incentivo à afirmação da von
tade dos cidadãos e desenvolvendo os canais que sirvam 
de curso à.s correntes de opinião que afluem da socieda-
de. _ _ __ 
~ sabido que em virtude das mudanças ocorridas no 

mundo, as populações humanas cresceram em pro
porções gigantescas,- quando comparadas com o passa· 
do. O desenvolvimento, nas cidades, das fontes de pro
dução industrial, atraindo grandes contingentes de mão
de-obra, acarretou a concentração- bem ou mal - de 
multidões nos centros urbanos. Tais aglomerações têm 
sido tão sigriificatiVas que, jã no coineço do século, OR
TEGA Y GASSET, em estudo clássico; idintificou Cm 
tal massificação feriômeno de real magnitude. Conside
rado como um aumento da força social que acarreta a di
minuação do poder individual, o fenômeno em apreço, 
segundo afirma Stuart Mill, não é um procCsso "que ten-
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da a desaparecer espontaneamente, mas, ao contrário, 
tende a fazer-se cada vez mais formidável". Adçmais, a 
ci'"escente disSeminação da infoimação, através dos 
meios de divulga-ção de dimensões cada vez mais abran~ 
gentes, exibindo padrões de progresso e bem~estar con
quistados por comunidades mais avançadas, propicia o 
despertar de novas aspirações e-interesses por parte des
SeS contingentes que buscam, a todo custo, ascender a 
melhores patamares de promoção na escala dos valores 
sociais. 

Compete, então, ao Estado moderno, organizado se· 
gundo os princípios da forma democrática, capta-r as as
pirações dos diversos segmentos sociais, provendo às ne
cessidades da existência dos indivíduos, considerados 
como agentes destinatários, e ·não objeto, da atividade 
polític3., levando-se em conta, sempre, a promoção do 
bem-estar geral, que se constitui na fiitalidade precípua 
da ação do Estado. 

Nesse quadro, há quC--cOnsiâerar:se qiie, na sociedade 
de massas, caracterizada por seus distintos setores de es
peciafização, o indivíduo isoladamente pouco pode in
fluir junto ao poder pOlitico, a não Set àSSóci"àdo a ou~ 
tro_s, numa comunhão de interesses e objetivps, -capaz de 
estabelecer forte vínculo entre ele~ .. ''Nada há que a von
tade humana· desespere de atingir pela livre ação do po-

- der c6letiVõ do.úndiVlduos"- prelecioila Alexis de Toc
queville. 

A fim de propiciar esse tipo de ação solidária em busca 
da realização dos objetivos de seuS membros, devem-se 
preservar e valorizar os mecanismos existentes na socie
dade aberta e pluralista, que constituem os veícUlos de li
gação entre a comunidade e o poder público, 
assegurando-se, destarte, favorâveis condições de inte-
raçà_o entre governantes e governados, na concretização 

- do pacto de influências recíprocas que deve caracterizar 
e estreitar as relações entre Nação e Estado. 

Como instÍ'umento desse processo de íntegração, ao 
lado do notãvel papel que hoje exercem os Partid_os Poli~ 
tiCos- - os quais, segundo a oPinião de respeitáveis 
publicisths, são considerados, atualmente, como quarto 
nível de decisão - destacam-se as organizações interme
diárias da sociedade: os grupos de interesse, ou de pres~ 
são, a que, como manifestação de forças sociais, o riiestre 
Afonso AriilOs denOmina d~ .. "surgências". 

Vale aqui ressaltar· que a íntima relação entre os con
ceitos dc. "grupos de interesse"~. "grupos de pressão" re-
side no fato de que os primeiros constituem o gênerO dos 
quais estes decorrem como espécie. Na verdade, os gru
pos de interesse definidos comQ .. "fo.rças sociais, profis
sionaiS, econômicas e espirituais de' uma nação organiza
dos e atuantes" podem existir, sem contudo exerCerem 
pressão politica. David Truman ao invés da expressão 
"grupo de pressão" - que entende referii-se apenas a 
niotivos económicoS -, prefere a denominaçãQ. ~·grupos 
de interesse", significandQ. "qualquer grupo que, basea
do em uma ou mais atitudes compartilhadas, faz certas 
exigências a oUtros grupos sociais, para o estabelecimen
to, manuti::nção ou melhoria das formas de comporta
mento imPlícitas nas atitudes compartilhadas". 

Os grupos de pressão se detinguem por uma atividade 
com que buscam influir sobre o poder público com vistas 
à obtenção de uma determinada medida ou ação que lhes 
favor,eç:a o int~_resse. 

Os grupos de pressão e os partidos políticos, apesar de 
possuírem tantos aspectos comuns, exibem numerosas 
distínções entre si. A principal delas- como, entre ou
tros cientistas políticos, merece o destaque de Maurice 
Duv_erger - consiste no caráter de perrrianência dos ob-
jetivos políticos do Partido, que visa precípuamente a 
conquista e o exercício- do poder, enquanto que o grupo 
influj transitoriamente sobre o poder, exaurindo a sua 
intéiferência com a adoção da medida por ele reclamada. 
Outra diferença reside no carâter de generaJidade dos In
teresses que o Partido defende, ao passo que o grupo de 
pressão representa interesses particulare:;. -de seus 
membros. Além do mais, os Partidos possuem um pro-
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grama definido de-procedimento, revisto de requisitos de 
publiCidade, enquanto o grupo de pressão exprime pro

-pósitos nem sempre ostensivos perante a opinião públi
ca. 

No estudo das relações entre uns e outros, vale desta
car os casos em que o grupo de pressão, constituindo or
ganização anexa ao partido, submete-se inteiramente às 
diretrizes programáticas deste último, pelo qual é con
trolado. Tal controle é assegurado, inclusive, pelo exercí
cio das funções de direção do grupo através de membros 
do Partido. 

Na hipótese inversa, a subordinação ocorre do lado do 
Partido Político, cuja organização, força e disciplina re
sultam da natureza e organização do grupo que inspira 
os principias de seu programa e dita os rumos de suas 
atividades. 

Nas relações de coope(ação igualitária, grupo e Parti
do criam órgãos de cooperação provisória para desenM 
volver uma campanha em face de determinadas circuns
tâ!lcias-

A atuação-dos grupos de pressão jurito aos pOderes 
-Executivo; Legislativo, Judiciârio e aos Partidos Políti

cos é conhecida, como se sabe, segundo a expressão in
glesa lobby, significando as antecâmeras ou ante-salas 
das repartições ou edifícios utilizadas originariamente 
pelos representantes de tais organizações comO locais 
onde des_en_volviam, preferencialmente, o exercício de 
seus trabalhos. Do vocábulo derivaram lobbylsts, que 
desi.gna as pessoas que se dedicam àquela atividade, e 
lobbying, que exprime o procedhnento dessa atiVidade. 

Embora Só mais recentemente venham se difundindo 
os estudos e as atividades dos grupos de pressão. hã 
quem demonstre que a sua existência se reporta a épocas 
mais remotas. O Prof. SamuCI H. Beer, da Universidade 
de Harvard, revela que na Grã-Bretanha tai~ grupos jã 
aluavam desde o século XVIII. lembrando aS várias or
ganizações que, naquela Nação, se empenharam na defe
sa da reforma parlamentar de 1760-1790. 

Entretanto, apesar da constatação de certas formas 
mais antigas de pressões de grupos, tais eXemplos encer
ram antes o valor histórico-a demonstrarem fases ainda 
embriõnárias-desses instrumentos de participação social. 
Na verdade, as orgariiZações' profissionais ou-de interesse 
só adquiriram carãter político a partir da industriali
zação da sociedade, quando se conscientizarani de uma 
posição definida perante o Estado. 

Na França, embora existindo o 1obby oficialmente or
ganizado, a partir de 1947, destacou-se a ativida:de d.os 
gru-p-os de presSão, que prOcuravam benefiCiar .. se da luta 
dos partidos coritra a República e a fraqueza do Gover
no. Tõrnou-se, ·então, objeto de maiores atenções e estu
dos o poder políticO e econômico de tais grupos, sobretu
do os que constituíam o sindicalismo agrário de pós
guerra, os ex-combatentes, a Confederação de Pequenas 
e Médias Empresas, o Movimento Poujade, e a própria 
imptenSã -a -serviÇo -desses grupos. Quanto à Alemanha 
Ocidentã.l, em 1959 foi publicado estudo dos Professores 
Karol W. Deutsch e Lewis J. Edinger, com valiosas in
formações a respeito dos grupos de pressão naquele País. 

Mas foi nos Estados Unidos que o lobby alcançou di-
- mensões de atuação mais significativas, ressaltando-se, 

p·or exemplo, a pressão exercida sobre o Congresso 
norte-americano por parte dos im{lortadores, por oca
sião da discussão das tarifas em i9'29 a 193T; a influência 
da Ordem dos Advogados dos EUA sobre a opinião 
pública e a legislação; a ação política da Associação Mé
dica Norte-Americana, as pressões exerCidas pela Igreja, 
os veteranos de guerra, e, na poHtica externa, pelos mili
tares. 

Diante da iinposSibilidade de ignorar a força social re
presentada por tais grupos na vida política do Pais, o 
Congresso dos Estados Unidos aprovou, em 1946, a lei 
reguladora do lobby, tornando obrigatório o seu registro 
e a publicidade do montante de recursos finanCeiros apli
cados no desempenho de suas funções para aprovação de 
leis federais. 
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Na apreciação da natureza dos grupos de pressãcr ou 
de lobby, indispensâvel se faz uma análise do papel dos 
escritórios téCiúcos- que, Sem éõristihifrérii- gi"UpOS PToM 
priamente ditos de pressão, exercem reconhecida inM 
fluência juntó ãos -poderes públicos, na medida em que 
servem de instrumento dos grupos de pressão pelo ofere
cimento dos _ _seus serviços especializados na interme
diação e defesa das reivindicações apresentadas por tais 
segmentos. Os escritórios- no exerCíciO da atividade de 
lobby- não se restringem à defesa exclusiva dos interes
ses de uma úniCa categoria social, mas se dispõem a pies
lar seus serviços especializados a quaisquer grupos que 
desejem contratâ-los, seja qual for a natureza dos pleitos 
que patrocinam. Não compreendem essas organizações 
as características de grupos de pressão, mas apenas se 
constituem em iitSfrurnCnto para o exercício das ativída
des daqueles grUpos. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, somos dos que enten
dem que os grupos de pressão - e sua correspondente 
atividade de Jobby -,enquanto procuram influir e ilifor
mar o poder público com vistas ã realização de- Objetívos 
legítimos, capazes de atender os intC:resses do desenvolvi
mento nacional, representam organizações típicas da so
ciedade democrãtica aberta. Desde que os grupos de 
pressão operem como fatores de estabilidade das insti
tuições democrãticas, servindo de veículos à 'promoção 

· da igualdade de oportunidades entre os diversos segmen
tos sociais, devem ser adotadas medidas que os valori
zem e aperfeiçoem suas técnicas e prã.tica de atuaç1ío. 
Vale repetir mais uma Vêz TocqUevílle: 

.. A fim de que os homens permaneçam civis e se 
·tornem tais, é necessârio que entre eles, a arte de as
sociação se desenvolva e se aperfeiçoe, na medida 
em que aumé:nta a igualdade de condições." 

Na fase de abertura democrãtica que caracteriza o 
atual process_o político brasileiro, avulta a crescente im
portância dO papel dos grupos de pressão, enquanto ex
pressam os legítimos sentimentos e reivindicações dos 
segmentos que representam perante ministros, parla
mentares e altos funcionãrios, colaborando, construtiva
mente, no sentido do melhor desempenho das atri
buições dos órgãos de poder. 

Não seria lícito desprezar a importância dos lobbles 
para a atuação do parlamentar que deseja apresentar ou 
discutir, com o mãis Completo conhecimento, projetas e 
matérias que favoreçam os interesses de Comunidades, 
cuja atuação sigil1fica valioso contributo ao desenvolvi
mento social e econômico do Pafs. Eles iri.clusive podem 
oferecer informações sobre diferCniCs problemas qUe afe
tam os diversos setores da comunidade e que somente 
por intermédio -de categorias representativas pOderão ser 
canalizadas eficiente e eficazmente aos centros dC PrOces
so decisório. 

Mas não é apenas através da ação direta sobre os or
ganismos do Estado que se exerce a interferência dos 
grupos de pressão. ConSiderando que em todos os regi
mes o poder leva em conta as tendências da opinião 
pública, atuando _sob~e esta, exerce-se, de forma indireta, 
grande influência sobre o poder pUblico.· Verifica-se, 
igualmente, soba esse aspecto, enorme responsabilidade 
das organizações de intermediação social no sentido de 
bem orientar o público, conduzindo-o a objetivos que se 
harmonizem com os projetas do deSenvolvimentO nacio
nal, através de métodos legitimas de convencimento e 
adequado esclarecimento_, 

Ao se falar de grupos de pressão ou de Iobby, não se 
pode deixar de fazer referêncía aos aspectos negativos 
que alguns autores ainda destacam, como características 
predominantes, na sua atuação, bem como não se deve 
omitir a advertência contra aquelas organizações que 
realmente _exercem uma influência perniciosa. 

O lado prejudicial da ação_ desses grupos - com?, 
aliâs, em todos os setores da atividade humana, onde 
nem sempre o aspecto positivo é o único a verificar-se_
pode acarretar indesejadas perturbações na exisiênciã 
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das coletividades políticas. Alguns grupos, a pretexto de 
defenderem o interesse geral, adotando métodos vagos e 
obscuros, o que pretendem, na verdade, é a obtenção de 
favores para finalidades inadequadas às necessidades so
ciais. Valendo-se de meios ilegitimos, o mau lobbylng é 
capaz de patrocinar privilégios, empregando o suborno, 
a violência, e outras prãticas não condizentes com os 
princípios éticos. Através dos meios de comunicações de 
massa é possível que_ mistifiquem a opinião pública, 
desviando-a para rumos totalmente em desacordo com 
ãs Verdadeiras aspirações sociais. Os lobbles, quando 
ih!gítimos, não hesitam em alugar seus serviços a grupOs 
de-interesses inconfessãveis, desde que em troca da con
traprestação de recursos financeiros, que são - neStes 
casos - seus verdadeiros propósitoS. 

Entretanto, não há de ser pelo mau procedimento das 
exceções que se haveria de penalizar a maioria, negando 
àquelas organizações representativas de interesses legíti~ 
mos as condições de exercerem o relevante papel que lhes 
compete de colaborar intensamente nã realização do:> va
lores da democracia e concretização dos objetiVos dC: 
suas instituições. 

A fim de assegurar o carãter de legitimidade da ativi
dade Jobby, impõe-se regulamentação legislativa apta a 
conferir-lhe reconhecimento institucional para o seu me· 
lhor desempenho e realização das relevantes finalidades 
a que se propõe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, visando dotar as Casas 
do Congresso Nacional dos mecanismos adequados de 
utilização daquelas forças sociais, estabelecendo discipli
na jurídica para resguardo do papel maior_que lhes cabe, 
apresentamos dois Projetas de Resolução (um, em 1976, 
na Câmara dos Deputados; outro, em 1983, no Senado 
Federal) e, em 1984, um Projeto dr.f Lei, buscando disci
plinar, de fOrma mais abrangente~ o exercício das ativi
dades dos grupos de interesse ou de pressão, 

A travês dos mencionados Projetas de Resolução, que 
visaram a dar nova redação a dispositivos dos Regimen
tos Internos da Câmara e do Senado, procuramos, no 
caso da Câmara, eliminar a possibilidade de entendimen
to que excluísse os órgãos de representação nacional dos 
serviçl.ores públicos de emitir sua opinião e informaÇões 
junto àquela Casa; e, no Senado, buscamos assegurar às 
entidades de grau superior, representativas de categorias 
profissionais, de empregados e empregadores, o direito 
de prestar esclarecimentos e sugestões sobre matérias de 
seu interesse. 

Coin o Projeto de: Lei de nossa autoria pretendemos 
institUcii:maliZJir, por ineio de diploma normativo de ca-

-- ráter legal, o reconhecimento e a disciplina de atuação 
dos grupos de interesse ou de pressão perante o Parla
mento Nacional. Com essa proposição -ora tramitano-
dQ no Congresso- objetíVa-se, airida, a regulamentação 
das atividades de tais grupos, inclusive Ro tocante à espe
cificação dos gastos financeiros, dotando-se, assim, as 
CasaS dO CongresSo dos mecanismos adequados de valo
rização daquelas forças sociais e estabelecendo controles 
para resguardo do papel que lhes compete. 

Não cabe dúvida, pois, que, pelo valor que se atribui à 
ação dos legítimos grupOs de pressão, como reais inStru
mentos do exercício democrãtico do poder, a existêitcia e 
o papel do lobby não podem ser desconheCidos. ~ de 
todi COriVeniêÍlciil. ã adoção de legislação voltada à sua 
adequada regulamentação e disciplina. 

A discussão e o debate abrangendo os variados aspec
tos-que envolvem matêria de tamanho intereSse social re
presenta pro~dimento indispensável à conscientização 
sobre o seu valor e significação, além de contribuir para 
o constªnte aperfeiçoamento da atividade do lobby, e a 
coritTíbUiçãC! que pode diSpensar às institUiÇões pOlíticas 
e sociais. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, são essas as conside
rações que desejava fazer nesta Tribuna sobre o momen
toso assunto, esperando que, através da adoção de legis
lação capaz de institucionalizar a atividade de lobby en
tre nós, se discipline a atuação, nessa área-, dessas insti-
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tuições intermediãrias da sociedade, que se constituem 
em significativos canais por onde fluem os anseios· da co
miJ.nidade nacional. 

Era o que tinila a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- ConCedo a pa
lavra ao· nobre Se~ador Itamar Franco-. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pxonun
cia o -seguinte discurso.)- Sr. Presidente., Srs. Senado
res: 

Querõ registrar hoje, desta tribuna, o falecimento do 
vereador lgnãcio Halfeld de minha cidade de Juiz de Fo
ra. 

Das_ mais antigas tradições politico-administrativas 
que o Brasil conheceu, desde os primórdios de nossa civi

-lização, foram, sem dúvida, as Câmaras MunicipaiS que, 
vindo do pedodo colonial, atravessaram o Império e 
chegaram _até a República, com a sua gama de poderes 
para proino-Ver o desenvolvimep.to, a ordem e a paz nas 
nossas comunas. 

Imensos, pois, foram os relevantes serviços que presta
ram e que ainda prestam ao País, como a célula primitiva 
de nossa organização política. 

Daí Sr. Presidente~ o papel preponderante do vereador 
como representante da sua comunidade, aquele político 
que está mais em Cantata com o povo, auscultando-o e 
dialogando, diariamente, com ele. 

É, portanto, aquele que mais de perto conhece os 
problemas e as agruras de sua gente, turma de choque, 
pode-se dizer, dos embates e lutas eleitorais e políticas. 

Dai o elevado e útil sentido de sua missão. 
-- O Vereador Ignâcio Halfeld encarnava muito bem este 
protótipo. Tanto assim que o povo juiz-forano renovou
lhe, por oito vezes consecutivas, o seu mandato à ve
reança, e o fêz sempre prodigamente em votos. 

Eleito pela vez primeira em 1954, reelegeu-se em 1958, 
62. 66, 70, 72, 76 e agora em 1982. 

Prova insofisrilâvel de seu prestígio e liderança. 
Probo, correto, defensor intransigente dos interesses 

da população, especialmente de seu bairrO Benfica, Igná
cio Halfeld credenciou-se, por toda essa admirável e lon
ga carreira política, como um homem de bem e de eleva
do espírito público, de amor a sua cidade. 

Posso dar o testemunho, Srs. Senadores, dessa ex
traordinária postura de altruísmo e de abnegação pelos 
~alares êticos que devem nortear os representantes do 
povo. 

Quando Prefeito de Juiz de Fora, Ignãcio Halfeld, em
bora de partido adv_ersário do meu, pois pertencia à anti
ga Aliança Renovadora Nacional e eu aa saudoso Movi
mento Democrático Brasíleiro, pude constatar a lisura e 
o despreendimento com que sempre se portou, quando 
estava em causa questão que envolvia o interesse do M u
nicípio. 

Sempre encontrei de sua parte a devida compreensão 
para os projetos que beneficiassem os municfPios, Dão 
misturando essas questões com sua posição parttdâria. 

Descendente de uma das mais tradicionais f:imílias 
juiz-foranas, fundadoras da cidade, no século passado, 
na pessoa de Henrique Guilherme Halfeld, Juiz de Fora 
muito deve a este seu bravo filho adotivo.jã que não nas
ceu lá, que nestes trinta anos, contribuiu, de forma inte
gral, com seu esforço, apoio e trabalho, em todos os 

_- _giande~ e decisivos empreendimentos que visaram o pro
gresso da cidade: apoio à trabalhosa implantação da Si
derúrgica Mendes Júnior no início dos -ª"os sêtenta, jã 
agora em pleno funcionamento, abrindo uma nova pers
pectiva industrial para o Município, gerando empregos e 
divisas; apoio à construção da adutora Menelick de Car
valho, qu_e resolveu o angustiante problema da falta d'ã
gua à população; a instalação de uma companhia muni
cipal de telefonia- a TELEMUSA, reparando a crôni
ca insuficiência de telefonés. 
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Enfim, a sua colaboração sempre presente nessas, 
como em todas as obras vitais para a comuna, que con
tou com seu estusiasmo, boa-vontade e incentivo. 

Ao reverenciar a sua memória, o homem plí6líco 
exemplar que foi, o seu idealismo em favor das grandeS 
causas, não posso deixar também de falar sobre o ho
mem Ignãcio, na Sua individualidade. 

Amigo leal, prestativo, excelente chefe de famflia, -
amoroso com sua esposa, Dona Carmem, gozaVa por to
das essas virtudes e qualidades, do melhor conceito e 
amizade entre seus conterrâneos, considerado um com
panheiro ideal. 

Lamento, pois, o seu falecimento, que vem consternar 
aos seus amigos e admiradores e ao povo de nossa terra. 

A sua morte é uma lacuna para a politica local, pois 
desempenhou a sua função com dignidade, altivez e bra~ 
vura, inerente aos homens que defendem as nobres cau
sas populares. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR._ PRESID~NTE (Alrnir Pinto)- Concedo a pa

lavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÃCIO FERREIRA (PMDB - ES, 
Pronuncia ·o seguinte discurso.)-= Sr. Presidente, Srs. 
Senadores~ _ _ _ 
AS MICRO, PEQUENAS E Mf:DIAS EMPRESAS~~' 
O CORRI'DOR DE EXPORTAÇÃO I' ABASTECI
MENTO GOIÁS-MMINAS GERAIS-I'SPIRITO 
SANTO~ 

I) lntroduçio: 
I. Falar de corredor de exportação e abastecimento e 

de micro, pequena e média empresa, à primeira vista, 
pode parecer um paradoxo. Normalmente, as empresas 
que exploram o Cerrado Brasileiro, dadas as suas carac
terísticas agrícolas, são imaginadas ou tecnicamente de
fendidas corno altamente "capital-intensivas". Que fazer -
com o grande universo formado pelas micro-pequenas
mêdias empresas dentro de um cenário tãO vasto, abran
gente, que lembra a todos os grandes pampas gaúchos, o 
cinturão do milho e da soja norte-americanos, ou as 
grandes estepes argentinas nas quais se cultivam grãos? 

2. Antes de mais nada, devo·-afirmar-lhes que existe 
total compatibilidade entre os dois conjuntos: de uma 
lado as grandes empresas, de outro, as micro. A questão 
de ajustar ou não determinados fatores de produção e 
tecnologias entre si está exclusivamente a critéfio -do 
cérebro humano. 

3. Normalmente, predominam as teorias econômi
cas. Os economistas defendem a teoria de iiterc8.dõ que 
estudaram e sobre a qual se debruçam, esquecendo-se, às 
vezes, que a prática jâ avançoU bem mais ... Hã, atual
mente, uma infinidade d6 .. miSturas" tecnológiCas "entre 
capital-trabalho. O maniqueísmo· de supor-se .. capital
trabalho" versus "trabalho-capital" jã foi, hã muito tem
po, abandonado na prática. Os teóricos, não poucas ve
zes, mani(estam-se comO se o fato de se colocar em coa
bitação rriicroempreSas i gf:iridCs empresas, apCnas para 
falar-se nos dois pólos do espeCtro, fosse algo inatirigívef. 

4. O Estado de Israel, nos dias atuais, provou que o 
impossível é possível. Quando lã chegaram, os primeiroS 
peregrinos se viram diaitte de um clima hostil, de uma re~ 
gião ora árida, ora pantanosa. Os mesopotâmios, que os 
precederam há milênios, defrontaram-se com mesmos 
desafios. Não fosse a famoSa inteligência dei- homem a
drenar o Tigre e o Eufrates e a tránsforrii.ar Pântanõs em-~ 
regiões agriculturâveis, não se teria desenvolvido uma in
teira civilização. Israel, recentemente, tornou a provar 
que siml Hã espaço· p2ra o pequeno e o grande. A pró
pria natureza nos ensina a todo instante qUe tudo se 
complementariza: _um supergraileleiro, maciço, com ca
pacidade últil para 350 mil toneladas evoluiu a partir do 
pequeno barquinho de palha, tão usado na região do 
Nilo e, ainda hoje, nos Andes. 

5. Nada se inicia a partir do &rãnde, someilte~-AO 
contrário, o_ homem modela as coisas a partir do mais 
simples até chegar ao mais complexo. Unir, após désco
berto o _complexo, as coisas maiS" simples, é certamente 

uma questão não pouco íntriricada rrias, totalmente 
posslvel, viável e desejável. 

6. Veja-se que estar-se-ia a desmentir a desenVoltura 
do intelecto humano ao pressupor o contrário. O_ cerra
do, ãté a~&un-s ~mos â.trâs era visto como algo, simPles
mente algo, não necessariamente inútil mas ... , bem pou
c_o útil. A industriosidade do homem transformou o cer
rado ria redenção dO mundo, no que tarige a iriios. Do 
cerrado partirão grandes tonelagens de grãos: soja, mi
lho, trigo, café, ... quem sabe? O Sudoeste da Ãsia eStã a 
expandir-se demograficamente em volumes ffsic_os e em 
taxas de crescimento superiores a muitas outras regiões 
do globo. Inevitavelmente necessitarão alimentos. O cer
rado provê-los-á. 

7. Quando se fala em cerrado e em microempresa, 
novamente nos pólos do espectro, observa-se um olhar 
ou de espanto ou de descaso. No meu caso, o olhar é de 
pura e instintiva curiosidade. Não tomo a posição dog~ 
mática de dizer NÃO. Ao iilvés, pergunto: Por quC não? 

8. No decorrer deste pronunciamento tentarei ali
nhavar alguns das razões mais fortes piii'ã consubstan-

- ciar o meu pensamento. Registro, inobstante, que existe 
atualmente uma forte resistência ao desconhecido. Tal
vez maior airida do q\ie nos tempos rriais reffiOtos. Isto 
por ciue pensa-se conhecer muito. Nunca o conh_ecimen
tõ humano deteve tanto volume e qualidade, é o que se 
ouve dizer. Prefiro perfilhar com outra tese: o conheci
mento huthano aumentou exponencialmente e, mais es
ponencialmente ainda, a sua ignorância. Para cada 
problema resolvido, apareceram vinte outros, e assim su
cessivamente. Adoto a postura simples do homem que 
acredita no homem e na sua infinita capacidade de supe
rªr, inclusive, a Si mesmo. Esta, aliás, a parte mais sens[
v_el, o nervo exposto, do Projeto Cerrado, do COrredor 
de Exportação e Abastecimento e, agora, da possibilida
de _de fundir~se a ambo_s uma conivência saudâvel e pro
dutiva entre as pequenas, as menores e as maiores em
presas. 
II) As Micro, Pequenas e Médias Empresas e seus 
Problemas Mais Cruciais. 

l. GOstaria de desti13r alguns dos problemas mais 
prementes com os quais hoje se debatem as empresas mi
cro e similares. Trata-se de empresas seminais, em fase 
de desdobramento celular, metaforicamente falando. 

- Um indivfduo, ou dois, têm uma idêia, põem-na par~ 
-funcionar ç tem-se uma pequena empresa, !)ma mi-
croempresa. Qual deverá ser o seu destino? Quais os de
leffii.inantes desse destino? AS forças socíais, ecOnómi
cas, legais, culturais, excercerão alguma força sobre o pe
queno-embrião de inventividade? Vamos a um exemplo. 

_ )'los anos 50, dois eqgenheirqs americanq_s,_oSr. Hewlett 
e o Senhor Packard, resolveram, numa garage, instalar 
uma pequena empresa que lidava _com filamentos elétri
cos_. Todos conhecem, hoje, o gig~nte em tecnologia e em 
tamanho que representa a Hewlett-Packard! Nenhuma 
empresa começa grande. Pode-se, até, admitir que por 
fusão, uma empresa adql:!ira oUtra gi_gante. Entretanto, 
permanecem duas culturas, duas "miCrQculturas" isola-

- das até qui:, realmente, e-se for o caso, se fundam. A nos
Sã noção_ de tamanho é imensamente iilflueilciada pelo 
que vemos. Facilmente nos esquecemos da relatividade 
das coisas. Uma empresa pode ser grande, sob o ângulo 
empresarial, pequenina sob o prisma cultural. Qual a di
mensão que prevalece? Até hoje riinguém afirma com 
certeza mas, supõe-se, que o que emerja Corilõ dimensão 
rna"ior seja ã.Igo metafisico, -um veiO r de forças que envOl
ve· ão mesmo tempo aspectos culturais, políticos, legais, 
económicos,_ sociais, antropológicos. As coisas sãó sim
ples se noSsas mentes forem- POderoSamente Simples. 
Como as mentes simples são raras- pertencem aos gê
nios como Einstein- _devemos aceitar que as coisas não 
são tão simples. 

2. De uma maneira geral, as microempfesas (envol
vendo as peqUenas e médias) debatem-se em meio a 
gl'ã.ndes tentáculos que obstaculizam seu funcionamento. 
Esses óbices assumem váriaS ·cores, como que se formâs-

Sábado 22 3369 

- sein um caleidoscópio, cujas vertentes maiores estão nos 
seguintes problemas: 

• prOblemas de-~crédito; 
• problemas de administração, lato sensu; 
• problemas de -administração de estoques; 
• problemas de administração financeira; 
• problemas de administração de pessoal; 
e Problemas de -administração de vendas; 
• dificuldades de conceituação. 
3. Nenhum-a empresa de pequeno porte consegue 

acesso ao crêdito com a mesma facilidade que uma em
presa maior. Nem mesmo taxas de juros palatãveis. 
Como suas garantias são menores, das duas uma: ou ofe
re_cem garantia real e oneram os proprietários como pes
soas fisicas, ou, pagam o "spread" que lhes é cobrado 
pelo maior risco·com o qual se defronta o estabelecimen
to bancário. Este diferencial assume várias formas. Uma 
delas é o puro e simples aumento da taxa de desconto. As 
manifestações mais sutis tem que ver com depósito de re
ciprocidade, níveis de estoque determinados, delicada 
sugestão para som:ente negociar com um dado banco, 
etc. Como se pode ver, são caminhos perigosos e que não 
raro asfixiam a pequena empresa. 

4. No que diz respeito à administração, em sentido 
amplo. devo admitir ser uma condição problemática 
quase que inerente às empresas que iniciam. A menos 
que diSponham de fundadores com prática gerencial, 
defrontar-se-ão coin peSsoas bem intecionadas, desejosas 
de vencer na vida, com o espírito altamente empreende
dor, mas, sem a força do método que balizando_ a in
tuição, oferece suporte a um bom administrador. Rara
mente esta condição é preenchida e o que se vê é um gru
po de amadores a lutar contra uma cassandra de feições 
horrivelmep.te burocráticas que esmagam a iniciativa, 
destroem a criatividade, matam por dentro o sentimento 
de euforía característico daquele que deseja o sucesso, 
Pelo menos um pouquinho dele. A burocracia, atual
mente, é uma das maiores responsáveis pela alta taxa de 
mortalidade das empresas micro. 
_ 5. Uma das coisas mais difícieis para uma pequena 

empresa é calcular o seu nível de estoque. Estoques, 
como sabem, representam a maior iniobili+ação de capi
tal de giro. Normalmente, o c·omprador de insumos é o 
próprio veildedor de produtos finais, que, por vender 
para várJ~ empresas, também vende para a fábrica de 
insumos. Cofio sua comissão é calculada sobre o volume 
em cruzeiros das vendas, nada mais natural do que com
Prar em quantidades que ultrapassam em muito a neces
sidade_da empresa. Não muitas vezes, firmas descontam 
toda sua carteir.a de títulos para manter estoque total
mente dispensãVel. O ideal seria a partir da produção, 
analisar-se detidamente os componentes fisicos do pro
duto. Então, com base na de:manda, normalmente co
nhecida c_om alguma antecedência, comprar-se o neces
sário, com uma pequena margem para atrasos e outras 
even1ualiàades. NãO- é -isto o qUe prevalece na grande 
maioria dos casos. 

6. A parte de_ finanças é mais_ delicada ainda. Não_s6 
depende de _conhecimento~ _específicos na ãrea técriica 
mas, também, de entrosaffiento com o mercado. Hã que 
se unir ãs dllis pontas: de um lado, precisa-se de um ex
~lente técnic9,_qu_e entenda a _ _!Ilecãnica dos juros sim
ples e compostos, do ovemlght, dos descontos por den
tro, dos juros implícitos nas reciprocidades. De outro la
do, há que se ter uma pessoa que se relacione bem com o 
Pessoal dos bilncos e dos forneCedores. A arte de fazer 
amizade nunca serã explicada num compêndio. Como 
fazer cOinCídir as duas habilidades num só homem, eis o 
desafio do pequeno~ O_ grande enlpresãrio é procurado 

_ pelos bancos, solicitado, respeitado. Domina a técnica; 
_dispõe de assessoria especializada. O pequeno tem que 
fundír nele mesmo tudo isso r 

7. No tocante à administração de pessoal a coisa ain
da é mais delicada. Não hã, salvo honrosas excessões, 
uma micro: média oU pequena empresa que disponha de 
um plano de cargos e salários, que ofereça ao empregado 
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uma visão de horizonte, de carreira. Não se quer dizer 
que isto seja indispensável. Ao contrário. Uma empresa 
pode funcionar, e funcionando, informalmente. No en
tanto, não prescinde de critérios. Sem estes, como um de
terminado indivíduo vai saber se o caminho que adQta 
est4 correto ou não? O homem precisa de balizadores 
por meio dos quais seja motivado. Sem u-ma-no~ão-de 
rumo o que se constata é uma extinção· de es-timulas cria
tivos, uma tendência a um estado de desânimo, de desa
pontamento, de frustação profunda. Abre-se aqui um es
paço todo especial para as microempresas familiares. Af 
a situação ainda é bem mais complexa. Aliâs, a formação 
familiar aflige até as empresaS maiores. Normalmente, 
numa empresa pequ~na, os conflitos familiares fluem di
retamente da famnia para a -empresa. O pãfdiz: Filho, de 
hoje em diante, quem resolve nesta empfesa é você! 
Tudo o que o seu velho pai lhe ensinou poderá ser colo
cado em prática. A empresa é sua". Na teoria. Diãnte da 
primeifã decisão tomada pelo "ungido" vem o pai e diz: 
"Quem foi o bobo (na melhor das hipóteSCs) que ·resol
veu a coisa desse jeito?-Será que rileU mho "não fó.i con
sultado? Quando o filho admite ter sido ele o tomador da 
decisão, a resposta vem rápida e rasteira: "você não faz 
jus ao- que lhe ensinei ao longo de 20 anos de vida. Deste 
jeito, vam-os à fa]ência ... " Quel"!l resiste a um jOgo deste
tipo? 

8. A administração de veridas é coisa emineiltemente 
técnica. QuC o -digam os especialistas em marketing. 
Uma empresa precisa conhecer o cliente bem. Isto, as 
micro fazem cOmo- conSeqUência de sua proximidade 
com a clientela. O problema é manter-se afinado com o 
cliente. Como jâ mostrei anteriormerite, prevalece nas 
micro, pequenas e -inédi"as, o velho "espírito p~triãrcal. O 
velho Henry Ford já deu-se mal nos anos 20 quando 
fabricou um veiculo preto com o nome do seu filho fale
cido .. EDSEL". Tudo foi feito de maneira cOrreta. Sim
plesmente o consumidor não queria carro preto e o velho 
Ford não entendia 'como ajustar o nome do seu filho a
um caro Sren.â! Mutatis mutandls, este fato tragicómico 
percorre as micro empresas de uma ponta a outra e é um 
problCma angustiante a ser resolvido. 

9. Como senão bastasse o rol de obstáculos refãcio
nados acrescente--se a dificuldade que se tem em classifi
car uma empresa como micro, média e pequena. Os cri
térios são os mais diversos e os resultados os mais confu
sos. Isto porque, conforme jâ me aludi na in'trodução, 
uma empresa é uma multirrealidade, correndo o risco da 
redundância pois que a realidade jã é multifacotada. 
Como aferir afgo comple1eo -de forma simPleS, Sem fortes 
desvios? Uma tarefa séria para ser encarada _e equaciona
da brevemente, se algum planejamento, o que é inevitã
vel, deverâ ser inserido por parte do governo para ajudar 
a empresa pequena a sobreviver. 

ill) A Microempresa e a Economia IDformal 

1. As empresas fornecem dados a partir dos quais as 
autoridades governamentais entabulam estatísticas, por 
cujo intermédio éfçtuam in~ervenÇões políticas na ecQno
mia. Controla-se o_ famosO agregado M-1, -dipósftos à 
vis ia mais emissão di base mOnetâria. Controla-Se a iil
flação a partir de preços administrados. Busca-se chegar 
a índices que afiram a evolução da indústria, do comér
cio, -da agricultura. Tudo com base nas estatrsiicas. O_
própriO produto interno bruto é formado a contar de da
dos estimadoS, com base numa amostra estatística Signi
ficativamente estabelecida segundo critérios bem deter
minados tecnicamente. Acontece que não hã como 
íncluir-se as negocíáÇOeS d_ci_"âólar p"ãfalilo" lias ·estatls
ticas. Nã_o se pode. Outrossim, quantificar o produtO d:is 
donas-de-casa, das empregadas domésticas, -dos vende
dores de tóxicos. Quanto seriá o produto interno brUto 
do Brasil, inclufdos os rendimentos das donas-de-casa, 
do jogo do bicho, do narcotrâfico? Mui to mais do que os 
US$ 300 bilhões normalmente computados. A esses 
agregados, que não se inserem nas estatísticas e que as 

destorcem terrivelmente, chama-se .. economia infor
mal". 

2. -Recentemente, ficou comprovado que grande par
te das microempresas, púã sobreviver, tornou-se ''infor
mal". Ou são realmente microempresas qLte estão· na 
marginalidade policial ou outras que oPtaram pel~ mar
gínalidade-fiscal para poderem: respirar. Serâ que os qui
tandeiros são- incluídos nó PIB? Serâ que as donas-de-
casa que costuram para fora têm o valor que agregam ao 
tecido computados para efeito do Imposto sobre Cifcu
lação de Mercadorias ou para o câlculo do.lndice Geral 
de Preços da Fundação Getúlio Vargas? Serã que a 
maioria das microempresas podem pãgar impostos? Po
dem enquadrarMse no reajuste semestral dos saÜiríÇ:Js? 
Quantos de nós pagamos o salãrio mínimo às nossas em
pre&ãdas domésticas? Será que seti tfabalho é formal ou 
informal? Informal, sem dúvidas. A microempresa está, 
nos dias atuais, relegada a uma honrosa posição d.C. guerM 

- rllheira da economia subterrânea ou infOrmal. Qual a 
sua outra opção? Serã que hã?-

3. Para surpresa doS teóricos, inclusive aqueles que 
se baseiam na formulação do famoso Joseph Schumpe
tkr, sêgundo a "qual o Capitalismo iria falir exatamente 
por seu excesso de sucesso, pela transformaç_ão da ativi
dade espontânea em atividade burocrática, pãfece que, 

- afinal, pelo menos no Br:lsil e, em particular, no Espírito 
Santo, Schumpeter não conseguiu acertar. Senão, como 

·explicar que ainda sobrevivam as micro, pequenas e mé
dias empresas! Parece estar-se diante do fenômeno do 
besouro, definido pela física como incapaz de voar. 
Quão belos são os volteios e quão rápidas as evoluções 
que üm -simples besourO faz"aos D.ossos olhos, "negando a 
teoria! A empresa pequena- Ro Brasil pafece..se com o be-
souro. Funciona por mi~agre, pela força inau~ita de cen
tenas de milhares de homens indomáveis quC, a despeito 
de todos os problemas ·detectados neste pronunciamen
to, continuam a deitar-se, à noite, jurando não mãis vol- _ 
tar ao trabalho e acordam, mudam de idêia e conti
nuam ... O que m-achuca a todos nós é: por quanto tempo 
ainda? 

4. Vou deixar que a Associação Brasileira da Indús
tria Elétrica e Eletrônica Abinee, fale por mim. A aSso
ciação fez pesquisa em 120 empresas de pequeno e médio 
porte, publicada sob forma de artigo no 9 Estado de S. 
Paulo, dia II M ll-79 - antes da grande rece_ssão, portan
to. 

Ablnee reveJa problema 
enfrentados pelas médias 

.. Retração das vendas, atrasos de pagamentos de 
clientes, cortes nas encomendas das empresas esta
tais e acirramento da concorrência com erripresas de 
maior porte são õs principais ~irOOierrias- enfrenta
dos pelas pequenas e médias empresas do setor ele-
troelet~ônico, segundo pesquisa realizada pela As
socii:tção Brasileira da Indústria Elêtrica e Eletrôni
ca (Abinee) em 120-i_ndústrias. 

Os empresários, entrevistados- pelo Departamen
t? de Apoio às Pequenas e Médias _Empresas da 
Abirlee, imputaram essas dificuldades à situação 
conjuntural que o Pais atravessa, constatando sua 
alta_ vulnerabilidad': às medidas restritivas de cará
-r:er geral, segundo O trabalh-o da entidade. 

Das 120 empresas de pequeno e médiO porte do 
seiOr eletroeietrônicO entrevisiacfas, 51,5% têni-fta 
~rea de mercadÕ seus principais probleffias; 34,3% 
tê~ grandes difiCuldad~S no campo financefro; 5, i% 
na área fiscal; 5,f% na"' ârea geiéncial, e 4% na pro-
dução. -

Das empresas com problemas na ãrea ·de merca~ 
do, segundo a pesquisa da Abinee, 17,6% vêem na 
excessiva burocracia e complexidade da legislação 
-nas operações- de exportação e nas elevadas alíquo~ 
tas, depósitoS compulsóriOs e também no excesso de 
b-urocracia para expoitação suas grandes dificulda-
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des; 30,4% ressentem-se do elevado custo das 
matérias--primas, e 52% têm problemas nas vendas, 
reclamando principalmente do acirramento da con~ 
corrência com empresas de maior porte, dos atrasos 
de pagamentos de clientes (inclusive de empresas es
f8.~-ais), do desaquecimento ecOnômico e da compe~ 
tição desigual com produtos estrangeiros. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 69,1% das em
presas -com dificuldades na área financeira recla
mam da excessiva reciprocidade exigida pelas enti
dades financeiras; 23,5% têm problemas com a insu
ficiência de recursos bancários, em razão da Reso
lução n~" 388/76 do Banco-Central; 4,4% ressentem~ 
se da excessiva complexidade na elaboração de pro
jetas para financiamentos a longo prazo, e 3% reclaM 
mam da exigência de elevadas garantias para a ob
tenção de financiamento de capital fixo. 

Na ãrea fiscal, as empresas têm problemas com a 
_excessiva complexidade da legislação tributãríà e 
com a e~evada carga fiscal. Estrutt,r.ra administrativa 
inadequada, elevado custo de pessoal especializado 
e alta rotatividade de mão-de-obra são, por outro 
lado, os principais problemas das empresas de pe
ql!~_o e médio porte na ârea gerencial. 

Os problemas de produção dessas indústrias, in
dic_a a -pesquisa da Abinee, r~feremMse ao eleVado 
custo de mão~de-obra qualificada, determinando 
alta rotatividade, e a insuficiência de recursos pró~ 
prios para o desenvolvimento tecnológico. 

Dessa forma, a Abinee sugere, para solucionar os 
problemas de mercado das pequenas e médias em
presas do setor eletroeletrôniCo, a dinamização dos 
estudos para destinar-lhes, em maior escala, as com
pras das estatais; a aQoção de medidas que desesti
mulam a implantação de projetas industriais com 
elevada verticalização; destinação de um percentual 
da produção siderúrgica ao seu abastecimento e 
simplificação da legislação de exportação. 

Na área financeira, a Abinee propõe maior fisca
lização junto à rede bancãíia, programas-governa
m~nt!!_s de apoio à pequena e média empresas, im
plantação de linhas de crédito adequadas, simplifi
cação dos roteiros para obtenção de financiamentos 
a longo prazo, alocação de maiores recursos finan
ceiros à Resolução nl' 388/76 do BC e reÍormulação 
das aplicações dos bancos de desenvolvimento. 

A Abinee também prec_oniza, no canipo gerencial, 
a mudança dos currículos escolares, para que admi~ 
nistradores, economistas e contabilistas se familiari~ 
zem mais com os problemas peculiares das peque
nas e mêdias empresas." 

5. Alguns dados estatísticos permitem um aprofun
damento ainda maior no quadro retromoncionado, O 
mesmo O Estado de S. Paulo, em edição do dia 6~9"-79, 
informava que, as empresas com menos de 90 emprega
dos são responsáveís, no Brasil, por aproximadamente 
97% do total de empresas; 47% do pessoal ocupado e 
35% do valor da produção nacional. Se incluir-se a faixa 
que vai até 499 pessoas; tem-se um número de empresas 
de 99,6%; uma quantidade de empregos de 76% e um va
lor produzido de 68, 7%. As grandes empresas, as com 
empregados na faixa superior a 500, representam 0,4% 

- do universo, ocupam 24% do pessoal e agregam 32% da 
produção.- TUdo isso conforme o Censo Industrial de 
1970- f4 anos atrãs, portanto. A situação de crise deve 
ter agravado profundamente esses números. Agravado, 
quero di.zer, piorado a concentração. Atualmente é de se 
esperar qUe as empresas maiores gerem menos do que os· 
32% de produção e ocupem menos de 24% de pessoal re
p~esentando, talvez, um pouco mais do gue os míseros 
0;4% do universo_ pesquisado. Isso, sem contar com os 
famosos dados da economia informal, à qual me reportei 
anteriormente. Veja-se que mesmo estas estatísticas qua
s~. ndebutantes", no Hmiar dos seus 15 anos, falam forte 
e ao mesmo tempo um pouco falso. 
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6. Não é meu desejo tripudiar sobre a grande empre
sa. Nada menos verdadeiro. Sei que ela é o esteio da 
Nação. Conforme o Sr. Henrique Pedro David de San
san, Vice--Presidente da Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, em artigo publicado na Gazeta Mercantil, 25-5-
83;, "Por defmição, um país industrializado possui insta-· 
lações siderúrgicas, quírilicas e pdroquhriicas de alta ca
pacidade, fábricas de automóveis, tratares, estaleiros, 
grandes indústrias mecâflicã.s e· de material elêtrico, etc. 
Sem esses gigantescos complexos com milhares de em
pregados, alta tecnologia e produzindo uma infinidade 
de produtos, um pa1s não pode ser considerado indus
trializado. A falência Ou o simples fechamento de um de
les pode até provocar um choque na economia. Na atual 
conjuntura o Govetncnem ampãrádo as grandes indús
trias privadas nacionaiS, através do BNDES. Criou, tam
bém, mecanismos para salvaguardá-las dos efeitos da 
maxidesvalorização. Mas a espinha dorsal de uma nação 
industrializada é a média e pequena empresas. Os gran
des conglomerados abastecem-se em milhares de médios 
e pequenos fabricantes. Existem uma reação em cadeia. 
Assim, na indústria automobilística,- as grandes monta
doras subcontratam quase todos os seus componentes. 
Isto se repete em outros ramos como no de máquinas, 
construção naval, petróleo, computadores, etc. Nas 
nações altamente industrializadas, o número de ope
rários, impoStos recolhidos, matérias-primas consumi
das, etc., no conjunto desses pequenos fabricantes é su
perior ao da soma dos grandes conglomerados". 

7. Ainda O Estado de S. Paulo, em material intitula
dQ. "As pequenas empresas estão marginalizadas", data
do de 5-10-80~. "As "pecjlleri3S e rriédias empresas, que
participam com 67% do Produto Interno Bruto, PIB, são 
atualmente o setor mais atingido pela crise econômíca do 
País. Apesar de sua importância nõ-contexto da ec_ono
mia nacional, as 885 mil PMEs sobrevivem praticamente 
dentro _rle um processo de marginalização, gerado por 
uma política econôrilicii -voltada para as grandes indús
trias, que representam apenas 2% das empresas brasilei
ras. A inexistência de apoio do Governo Federal ao se
ter, somada à restrição de crédito para financiamentos, 
vem resultando num crescente número de concordatas 
pedidas pelas PMEs, cujos empresários admitem estar 
atravessando um dos períodos mais críticos dos últimos 
anos". 

8. Conforme já afirmei, nãO é- meu Tntento -postUlar 
qualquer tendenciosidade quer para o pequeno quer 
para o grande empresário. Ao contrário, desejo afirmar 
de público que defendo o balanceamento, o equilíbrio, a 
necessidade de entrosamento entre aqUeles que produ
zem tanto e aqueles outros que, também, produzem tan
to e que são tão poucos. A grande empresa tem como se 
defender. Ela dispõe de mecanismos de pressão para fa
zer valer os seus direitoS~- Gostafia, tão-somente, que fos
sem dados à micro, à pequena e à média empresas os 
mesmos direitos. Há lugar, conforme bem disse o Viee
Presidente da Associação-_ Comercial do Rio de Janeiro, 
de forma__ tão apropriada, para o grande e para o peque
no. Há necessidade dos dois. O_que parece faltar é o ajus
tamento. Ou se descobre algo, com urgência oU_ vai-se 
ver, de fato, o que reproduz aquela propaganda que tão 
bem captou a situação das PMEs, de maneira tão trágica 
e tão válida;, "Aqui jaz a pequena empresa, Vítima da in
compreensão e da burocracia" 

IV) O Corredor de Exportação e Abastecimento 
Goiás-Minas Gerais-ESpírito Santo. 

1. As origens do Corredor de Exportação remontam 
aos· anos 70. De um lado, vislumbrou-se a possibilidade 
de explorar-se produtivamente o cerrado, uma área que 
constitui quase 21% do _territ6rio bra~ileiro. O.s:-proble
mas de ordem bioquímícii. para o-solis-Tor'âin -equaciona
dos e estudos-piloto coriieçaram a ser entabulados de 
sorte a verificai--se, de fato, a viabilidade do empreendi
mento, sob o ângulo da produção. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

2. De outro lado, trabalhou-se o tema sob enfoque 
-div.erso mas complementar: supondo que se consiga pro
duzir grãos no cerrado, como transportá-los ao exterior, 
seu mais promissor mercado? A Companhia Vale do Rio 
DOce - CVRD, desenvolveu estudos aprofundados 
sobre o _tópico e chegou à conclusão de que não somente 
o transporte era viável ma_s, sobretudo, altamente rentá
vel. 

-3. Como se sabe, a CVRD dispõe da mais moderna 
tecnologia de transporte de minérios, em navios de gi'an
de tonelagem para todo_ o_ exterior e particularmente 
para o Japão e o Sudoes_te da Ásia, Relembro, nest_e ins- _ 
tante, Que a pefglinta qUe o Dr. Elie.zer Batista deve ter 
feito, ao se defrontar com o problema foi a mesma que 
suscitei na fase introdutórjã _deste- pronunciamentó:-Ao 
sei abordado sobre a possibilidade de se transportar 
grãos para o exterior, não deve ter raciocinado o Dr. 
Eliezer a respeito dos complexos problemas inerentes à 
mistura de minério com soja ou- sorgo. Simplesmente 
perguntou: Por que não? 

4. A resposta a esse tipo de raciocíniO altamente di
vergente e poderoso não se fez demorar: pode-se acoplar 
grãos e minério ~rri navios da classe de 350 mil toneladas, 
reduzindo tremendamente o valor do frete e mantendo
se a rota e a tecnologia de embarque-desembarque, 
ajustando-a, evidentemente, tão-s_omente ao tipo de pro
duto. Eure_ka! A CVRD jã dispunha de experiência no 
trato c-om os japOneses, delicados mas inflexíyefs_na_ defe
sa dos seus interesses. Não foi ·a CVRD motivada por 
sentimentos filantr6picos ou irrealistas: ao con:trãrió; 
imaginou que iria auferir lucros, e vultosos! E certamen
te -irá merecê-los. Isto porque raciocinoU de forma aber
ta, sem colocar os tradicionais obstãculos - não ... , via 
ser difícil. .. , é impossível misturar minérios com grãos ... , 
os japoneses não vão querer comprar ... Adoto, neste 
meu pronunciamento, a mesma postura do Dr. Eliezer; 
vejo com grande satisfação a deflagração do CoiTedor de 
Exportação e Abastecimento Goiãs-Minas Gerais
Espírítõ Santo,jâ acrescido do Distrito Federal, de Mato 
Grosso ~ de parte sul da Bahia. AntevejO, coin nitideZ 
cristalina, a coeXiStênCia manSa e pãciffica entre as gran
des empresas exportadoras, utilizadoras das mais moder
nas tecnologia e prática gerencial, tais como a CVRD, a 
KEPLER-WEBER, a PASTERNAK BAUN do Brasil, 
e as micro, pequenas e médias empresas. Os céticõs, um 
dia, desacreditaram que o homem iria à lua, qUe a terra 
era redonda, que o cerrado iria ser- o celeiro-d_p·m-tfii.do, 
_que seria fmpossível transportar, conjuntamente, mi
n~io egrãos._Não sou cêtico~ não sou utópico- acom
panho a evolução da ciência e procuro ser realista! 

5. Seria interessante, nesta altura, chamar a atenção 
dos presentes para uma palavra de hã muito introduzida 
nq, .. conceito de Corredor'' e que escapa, muitas vezes, 
aos olhos menos aviSados. Trata-se do vocábulQ, "abas~ 
tecimento". Não se trata de corredor de exportação, so

-mente, mas de corredor de exportação e abistecimento. 
Não se descuida, um só instante, do mercado externO, 
nem se abre mão do mercad_o interno! Há sem dúvidas, o 
desafio de como operacionalizar a conjunção de forças 
que- enseje_ o funCfonamerito de pequenas e grandes em
presas de fonna harmoniosa e não hostil, para ambos- os 
mercados. Valho-me da ajuda do Dr. Henrique Rattner, 
da EAESPJFVG e FEA/USP, em artigo publicado no O 
Estado de S. Paulo, em 26-i-84, sob o títulç_;, "PEQUE
NAS EMPRESAS, UMA QUESTÃO DE SOBRE
VIVENCIA", para mostrar-lhes que não estou sozinho 
em meu desiderato. Assim se manifesta o articulista em 
trechos selecionados do seu trabalh9: ... "Qualquer que 
seja o objetivo eXplícito dos programas de apoio às pe
quenas e médias empresas, a análise da política econômi~ 
ca efetivameD.te Seguida revela o favorecimento ifidiscutí
vel das grandes empresas. Assim, em face da tendência à 
concen-fr.ã.çãO do capital que resulta em difusão de siste
mas de produção em grandes unidades, com equipamen
tos e processos capitais intensivos, seria posSfvel apostar 
na sobrevivência das PME's, por suposto menos eficien~ 
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tes em mercados devem concorrer com oligopólios finan~ 
ceiramente e adininíStrativameilte mais sólidos? ( ... ) Pa
radoxalmente, as evidências empíricas demonstram que 
o_ crescimento e a expansão de grandes unidades produti
vas dotadas de tecnologia capital-intensiva criarii con
dições para a persistência e eve-ntual expansão de setores 
de acumulação extensiva, caracterizadas pela presença 
de numerosas PME's. Estas, em seus esforços de sobrevi~ 
vêncía,-dependem menos de facilidades de crédito do que 
da estrutUra do mercado intra-setorial, ou seja, da pre
sença ou ausência de grupos oligopólicos que estabele
cem um conjunto de relações de denominação
subordinação, e de dependência ou suplementaridade 

-com relação às pequenas empresas. Assim, com o desa
párecime-ntO-das PME's tradicionais de tipo artesanal, 
substituídas pelos oligopólios surgem novas PME's, mo
dernas e capital-intensivas, porém subordinadas e con
troladas pelo grande capital. As PME's que não se adap
tam ao ritmó cada vez mais dinâmico do mercado ten
dem a desaparecer, enquanto as sobreviventes se trans
formam, mudando suas estruturas organizacionais, a 
tecnologia, a localização do estabelecimento e a natureza 
dos. seus produtos". E continu~;, "Dentro desta visão, os 
problemas comumente apontados tais como: a obsoles
cência das técnfcã.s e equipamentos produtivos e a falta 
de controle de qualidade; a ausência de registras contá
heis e fmanceirós mais sistemãticos; as dificuldades de 
recrutar e manter pessoal mais qualificado, em face da 
concorrência das grandes empresas; a falta de organi
zaÇão, "racional'; di diVisão de trabalho e nepotismo no 
preenchimento de cargos diretivos; a falta de acesso à 
inovação tecnológica e fontes de capital de giro, impli
c_ando custos mais elevados constituem apenas os sinto
mas de problemas estruturais mais profund_os, cujo diag
nóstiCo-e e(j_lúi.CiCfnafuerito se-tOrnariam possíveis a partir
de um referencial teóric-o e uma metodologia de análise e 
interpretação diferentes" ( ... )," ... postulamos que estas 
(as PME's) não dependem de maiores facilidades de cré-
dito. SãO aS condições e estruturas do mercado intra
setõrial, caracterizadas pela presençajausência de oligo
pólios, que vão detenninar as circunstâncias mais ou me
nos propícias para a sobrevivência e prosperidade delas. 
Em conseqüência, em vez de discursar sobre as PME's 
em geral, é necessârio estudá-las em suas articulações 
com grandes empresas, por ramos e setores, numa eca
nomia dominada pelo grande capital".( ... ). "Esta abor
dSlgem -procUra ultrapassar a estreita visão microeconô
mica baseada num voluntarismo subjetivo dos empre
sãrios qUe abstrai doS: condicionantes macroe-conômicos 
e sociais, ãõ-introduzir na análise uma dimensão históri
ca que acompanha a evolução da empresa por meio de 
diversas etapas do processo de desenvolvimento econó
mico naciOital". 

6. O articulista desenvolve amplamente seu raciocí
nio, eScrutinizii as estruturaS nas quais se constrange a 
PME e chega, no meu ver, ao busflis da questão: age
ração de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento. A 
este respeito, assim se manifesta: ... Concorrendo em de
terminados mercados com empresas transnacionais, as 
PME's nacionaiS- são inferioriZadas na tecnologia da 
pro~uçà9, de origem estrangeira e com custo alto de in
vestimento iDICiat - e nas tecnologias organizacionais e 
de marketing, que envolvem recursos de vulto decorren
tes de operações em grande escala e, portanto, fora do al
cance das pequerias empresas. Prevendo-se dificuldades e 
problemas crescentes na transferência de tecnologia por 
causa das implicações que esta tem na éoncorrência e na 
luta pelos mercados, caberia ao governo assegurar, me
diarite uma política tecnológica explfcita, vantagens e be
õefícios aos empresários capazes de induzf-los a adoção 
de um comportamento mais racional do ponto de vista 
da sociedade. Contudo, os custos cada vez mais elevados 
dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento pare
cem afastar-se as PM:E's de possibilidades de inovação 
tecnológica, a não ser que resolvam criar consórcios ou 
coOperatiVaS o· que tenderia a alterar fundamentalmente 
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a estrutura e os mecanismos dos negócios" (grifo meu). 
Registre-se que o próprio planejamento da ocupação do 
cerrado, conforme experiência piloto na empresa CAM
PO, já vem i.Jtilizartdo o,conc_eito de cooperativas. NãQ se 
está à deriva totalmente, portanto, da realidade. 

7. O ponto crucial, ao meu ver, da visão do Dr. Ratt
ner, está condensado no seguinte segmento;."( ... ) Ade
mais, para viabilizar o processo de inovação nas effipi-e~ 
sas nacionais, torna-se necessário estabelecer relações 
funCiOnais entre as universidades, seus laboratórios, cen
tros de pesquisa, por um lado, e as empresas com poten
ciais- cHentes, por outro". 

8. E segue o articuHsta, aO firial de seu lon-go e profí
cuo estudq;, .. Por outro lado, a vinculação com o setor 
produtivo, cria-pOsSibilidades de testar -e ap!Ícar os co
nhecimentos gerados nas universidades e oportuni~ades_ 
de uma atualização permanente dos docentes, bem como 
a formação, o treinamento e a colocaÇão de seus 3b.inos. 
Os setores produtivos, pai' seu lado, podem obter, por 
meio de seus vfnculos com a Universidade, a assistência 
têcnica e apOio adminístratiVO para seUs projetas de ex
pansão, inovação- e _diversificação da produção, bem 
como formação, treinamento e reciclagem do seu pes
soal. Contudo, as possibilídades concretas de uma inte
ração mais construtiva entre a Universidade e as peque-
nas e médias empresas (incluo de minha parte as micro) 
dependerão, em última análise, da política económica e 
industrial, da estrutura ao mercado especifico e das ca
racterísticas das empresas que nela concorrem. Soménte 
após a análise e seleção criteriOsa das propostas de inves
timentos por parte dos oligop6lios e conglomerados 
transnacionais, uma política industrial e tecnológica 
orientada para as PME's se tornaria viável e eficaz, mO
bilizando os recursos financeiros, humanos da Universi
dade, o apoio financeiro do poder público e a capacidade 
e o talento empresarial em função das necessidades das 
pequenas e médias empr~s nacionais". 

9. Não hâ dúvidas de que o desafià acima apreseflta
do_ não é pequeno, nem- por isso impossivel. Até bem 
pouco mais de um mês atrás, o assunto. "Corredor de Ex
portação e Abastecimento" vinha merecendo tão
somente a competente ação do executivo. No dia 9 de ju
nho de 1984, foi instalada no Senado Federal uma co
missão de sete senadores, sob a minha presidência - a 
Comissão Especial para o Corredor de ExportaçãO e 
Abastecimento Goiás-Mato Grosso-DistritO 
Federal-Minas Gerais-Bahia-Espírito Santo; A par
tir de agora, senhores empresários e autoridades aqui 
reunidos, estendo-lhes, em nome do Senado Federal e 
dos meus colegas senadores a mão do órgão máximo do 
legislativo nacional. Estamos agora, reunidos, executivo 
e legislativo, para compor um campo de forças muito 
mais poderoso e abrangente. Tragam os seus problemas 
ao Senado Federal e nós, juntamente com os órgãos do 
executivo envolvidos no projeto hã muito mais tempo_ e 
com muito mais experiência, procuraremOs cãtaTizar
reações cada vez mais rapidamente no sentido de 
oferecer-lhes soluções. Se, sozinhos, os componentes 
váríos do Executivo levaram a tarefa de estender o corre
dor ao ponto a tua! de forma tão dinâmica, eficaz, imagi
nem, neste instante, somados seus esforços aos nossos! 

10. De uma maneira geral as micro, pequena em~dia 
empre.<;as, vêm merecendo a atenção do governo: quer do 
Executivo, quer do Legislativo. Parece-me extremamente 
bem colocada a posição do Dr. Rattner: falta a Universi
dade, falta o elo da ciência pura e aplicada. Proponho 
que se una a nós a Universidade. Não pode a micro em
presa prescindir do apoio do GOverno; nem pode a 
micro-empresa deixar de contar com a dinâmica do em
presário; nem, tampouco, deixar de contar com o supor
te técnico-cientifico da Universidade. Refiro-me à Uni
versidade no contexto nacional, mas desejo consignar, 
neste momento, em que estamos todos reunidos numa 
circunstânicã iriepetfvel, qUe" deVerei entã.l:ititar nego
ciações com Sua Magnificêncía o Reitor da Universida
de Federal do Espírito Santo, assim como com Reitores 

de Universidades que desejem contribuir para o desen
volVimento da micro, pequena e mêdia empresas e do 
Co_rxédor de Exportação e abastecimento, para que nos 
aJudem a descortinar caminhos, a descobrir soluções, a 
refletir sobre problemas tão excitantes. A Universidade ê 
importante demais para ficar à margem de um projeto 
tão amplo como o da consolidação da microempresa e 
como o do Corredor de Exportação e Abastecimento aO 
qual já me referí. Caberá à Universidade um papel im
portantíssimo na descoberta de um processo que permita 
a viabilização do corredor com a presença das micro, 
das pequenas, das médias e das grandes empresas. Eis o 
repto, -eis a Proposta, eis um c~mínho alternativO para se 
chegar a solução de algo aparentemente impossível de 
ser Corilóinado sinergeticamente. 

11. Gostaria, finalizando,_ de colocar-me e __ à Comis
são Especial para o Corredor de Exportação e Abasteci
mento, à disposição de tOdos os p-resentes paTa ajuda:i·
lhes a pensar juntos sobre os obstáculos que nos são co
muns. Espero contar com a· apoio irrestrito de todos e 

-com o Í'espaldo imprescindível da Universidade, e em 
particular da Universidade Federal do Espírito Santo, 
do meu Estado, paÍ'a que torRemos, juntoS, o sonho de 
fazer conviver a micro, a pequena, a média; a grande em
presa, o mercado interno, o mercado externo - enfim, o 
Brasil do futuro, uma realidade presente. Muito obriga
do! (Muito bem!.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar, a PresidênCia "vai encefrãr a PreSente s-es
são, designando para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno úni.co, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 10, de 1981 (n9 1.529/79, na CaSa de -orig~), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais; 
dos ex-combatentes segurados_ da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s354 e 355, de 
1981, das Comissõe~: -

.......;.., de Legislaçilo Social; e 

....... _de Fmanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 44, de 1981 (n9 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, reviStas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociadOs, produzidos, criados, filmados, grava~ 
dos, copiados --imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiros, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis-
sões; 

- de Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

--de Flnanças, fãvorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma~ 
ra n9 5.3, de 1977 (n9227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra~ 
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.361, 
de 1981, das ComisSõe~: - -

- de Legislaçilo Social; e 
- de Educaçilo e Cultura. 
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4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), qúe 
autoriza a alieilação de imóveis residenciais da Rede Fer
ro~iãria Federal a seus ocupantes, tendo--:- _ 

PAREC-ERES, sob n's 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 1'~ 

pronunciamento: contrário; 29pronunciamepto: favorável 
ao PrOjeto e à Emenda de Plenário; 

-- de Finança~ -19 pronunciamento; favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenãrio; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidã.d_e~âo PrOjeto e da Ein_enda de Plenário. 

5 

Votação, em turno· único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra- nct 148, de 1982 (n9 4.607/81, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a promover a transformação 
da Fundação Universidade de Caxias do Sul em Função 
de Direito Público, tendo 

PARECERES, sob n9s 365 e 366, de 1984; das -Coil11s
sõe,s: 

- de Educação e Cultura, favorável; e 
~de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa

rado, do Senador Pedro Simon. 

6 

Votação, -em turno único, do Projeto de Resolução n9 
26, de 1984 (apresentado pela Co_missão de Economia 
como concfusão de seu Parecer n'~ 248, de 1984), que au-. 
toriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) 
a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua
renta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen
tavos) o montante de sua divida consolidada,. tendo 

PARECERES, sob n'~s 249 e 250,_de 1984, das Comis
sões: 

-:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 
~de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único,· do Requerimento n9 181, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce~ 
na, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n9 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto .. Iei n9 1.541, de 14 de abril de 1977 
-(Lei das SubteSendas). 

8 

_Votação, em turno único, do Requerimento n9 188, de 
1984, dos Senadores Nels-on Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 
140, de 1984,- de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
.que altera a redação do a-rt. 250 e restabelece os arts, 252, 
253 e 254, todos da te i ilct 4. 737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei n<t 
1.538, de 14 de abril de 1977. 

9 

Votação, em turno único (apreciação preliminardaju
ridicldade, -nos termos do ãrt. 296 do Regimento Inter
no}, do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n<t 
1.511 f75, na Casa de origem). que acrescenta parágrafo 
ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES_, sob n9s 692, de 1982, das Comissê!e!i-: 
- de Legislação Social, favorâvet, nos termos de 

Substitutivo que apresenta; e 
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- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comiss"ãóüe Legislação So-:_ 
cial, com voto vencido, em separâdo, do Senador Francó 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estâ encerra
da a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 40-9-84 E 
QUE, ENTREG!.!E À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTEREORMENTE. 

O SR. __ A.LQYSIO CHAVES (PDS - PA. ComJ> 
Líder, pronuncia o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não esperava que o discurso do Senhor 
Presidente da República, dirigido ontem c_oro equilíbrio 
e c_om ponderação à Nação ... _ 

O Sr. José Fragelli- Não apoiado! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... fosse recebido de 
maneira tão dura e tão agressiva pelo orador que me an
tecedeu_ na tribuna. Não sei se o Senador representa o 
pensaniento da Oposição, mas, sem dúvida alguma, a 
Casa o conhece pela maneira arrojada como faz_as su_a...s_ __ 
colocações, petas acusações a que dá curso, com base em 
notícias nem sempre cOmproVadas, enfim, a maneira trê
fega como se acusa um Presidente da República e um 
Ministro de Estado de violação da Lei e de atentar_ con~ 
tra a Segurança Nacional. 

Há três fatos_ que a Liderança do Governo_ deseja, de 
pronto, rebater porque constituem flagrantes inverda
des, que não podem ficar registradas nos Anafs deste Se· 
nado sem a mais firme õposição de nossa parte: a primei
ra, quando declara que os ministros militarCcli estão ins_u
bordinados e apresentaram um ultimato ao Senhor Pre
sidente da República. Poderia dispensar-me até de co
mentar uma assertiva desta natureza, quando todos sa
bem da lealdade, da fidelidade, da solidariedade de todps 
os Ministros à pessoa do eminente Presidente da Re
pública, t-omo todos sabem que os MinistrõS de Estado, 
demissíveis ad nutum, são escolhidos pelo Presidente e 
servem como- seus auxiliares diretos na admínístração 
pública. 

Há uma outra assertiva, de que oficiais do Exércífo Tõ
ram presos como porta-bandeiras, bandeiras de partidos 
que estão na ilegalidade, na praça pública onde era reali-_ 
zado o comfcio de Goiânia. Esta declaração repetida na 
tribuna ê uma afronta às Forças Armadas, porque houve 
um formal e completo desmentido através denota-do cu.; 
nhecimento público, onde esses fatos receberam contes
tação direta, clara, positiva" sem tergiversar e sein poder 
dar margem, absolutamente, para qualquer comentário 
desta natureza. 

Há assertiva, Sr. Presidente, de que o discurso doEre
sidente da República constii_uit.i uma aparição agressiva 
na televisão, quando aterrorizou a Nação. Só quem não 
leu o discurso do Presidente João Figueiredo, ou que sis
tematicamente pretende criar uma crise alimentada no 
seio do Congresso Nacional, para estorvar o processo de 
transição democrática, p-ode fazer uma afirmativa desse 
jaez. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O discurso do Senhor 
Presidente da República é uma peça digna, alta, lúcida, 
oportuna em que demonstra, mais uma vez, sua irre
preensível coerência como Presidente da República, 
sobretudo como condutor responsável maior pelo pro
:;:esso de abertura democrática. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• permite uma obser
vação? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Qqço o nobr_e Senador 
Benedito Ferreira. 

0 Sf. lfe-nedfto--Ferreira ....: No!Jre Senador Alo_ysio 
ChaVes, -a fofiná com que ã1guns SefOI-eS da ÔpoSiçâ-o ~ 
e digo alguns porque vi pelos jornais de hoje pronuncia
mentos de figuras exponenciais das Oposições, elogiando 
a postura do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-_ 
pública no seu pronunciamento--::- a postura de alguns 
me faz lembrar - o Senado me desculpe e, de modo es-

- ·petial, V. Ex•- uma anedota para figurar bem o que se 
me apresenta o entendimento desses setores radicais_que 
dão uma inlei-pretação de ameaça ao pronunciamento 
do Senhor Presidente da RepiÍ.blica, quando Sua Exce
lência chama a Nação, chama as facções em disputa ao 

-bom-senso, ao equilíbrio e à vivência demáêi-_ática. En
tão, a colocação que dão de ameaça, me faz lembrar 
aquela anedota do casalzinho de namorados em que a 
moça, dado o silêncio do seu namorado, a certa altura, o 
interPela;, "Querido o que você está pensando?" Ele, in
genuamente, por falta, talvez, de maiores argumentos, 
lhe respond~;"O mesmo que você, querida". Ela taca-lhe 
a mão na cara-eo acuSa de indecente e de imoral. Portan
to, o que me pa~ece é que está embutido, realmente, nos 
que enxergam ameaça ... 

_.O Si-. Fábiq Lucena~ Piada çle boiadeirq ... (Risos.) 

O Sr. Benedito Ferreira--... a caracterização de uma 
consciêitcia pesada. Quer dizer, estão procedendo, ou di
zendo uma coisa e pratkando outra. Ignorar a nota do 
MÍn-iStério do Exércit_o, refutando como mentirosas as 
acusa~õ_es de prisão e do envolvimento de Oficiais coniO 
porta-es_tandartes de bandeiras do partido comunista no 
comício, ignorar isSo e tentar, inclusive, impedir meu 
aparte da fÕrma como a que o nobre Senador José Fra
gelti tenta fazê-lo, fora do microfone, é mostrar a v. 
Ex• ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES --Sr. _Presidente, eu con
cedi o aparte ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... e à Nação c_om o _quanto 
de emocionalismo está sendo possuída a nobre Opo
sição. De_ sorte que só tenho a deplorar que quando o 
Presidente da República, no pleno exercfcio da sua con
dição de comandante maior dos destino..to deste País, vai à 
televisão pedir para que haja equiHbrioi para que não se 
saia dos parâmetros da decência, para que se evite o 
achincalhe, para que se evite a agressão às autoridades 
constitu!das; enfim, que os políticos dêem exemplos edi
ficantes para que o povo assim possa segui-los, nós veri
ficamos em muitos, desgraçadamente, que a simples ad
moestação, o simples chamamente ao bom-senso e à ra
zão passou a se constituir numa ameaça. Logo, ê o receio 
que eu tenho, embora a figura do namorado que teve a 
inocêrlcia de dizer que pensava o mesmo que sua namo
rada, e por isso foi punido_ e esbofeteado por ela, não seja 
propriamente adequada. 

O SR_. ALOYSIO CHAVES~ Nobre_Senador Bene
dito_ Ferreira, V. Ex• chama a atenção para um dos as~ 
pectos mais importantes do discurso do Senhor Presi
dente da República, que é_ exaltação que Sua Excelência 
fez_à democ:i'ãcia, ao regime democrátiCo, aO seu com
promisso com a democracia, às etapas sucessivas que te
mos.cumprido no empenho -nem semprefâcil- de fa
zer realmente_deste País uma democracia .. Ao_lado d.~te 
discurso, tenho ouvido_ pronunciamentos de figuras das 
mais expressivas da Oposição, a partir do seu _candidato 
à Presidência da República, reconhecendo as virtudes, as 
qualidades morais e cívicas e, sobretudo, enaltecendo a: 
conduta, a postura do Presidente da República na con
dução do processo político brasileiro. 

O discurso do Senhor Presidente tem passagens que 
deveriam ser repetidas - sobre elas vou chamar a 
atenção do Senado-, para que nos ajudem nesta cami
nhada para construir a democracia no Brasil. 
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A agressão, o delíriO verbal, vazio e inconseqUente, es
tes não nos atingem e, muito menos,- ao Presidente da 
República~ É muito fácil agredir, é muito fácil agredir 
respaldado _em imunidades, é muito fácil agredir por 
airedir, é muito fácil transformar o discurso do Presid
nete da República num filme de terrore dizer que a sua 
aparição na televisão escandalizou, intranqüilizou a 
Nação brasileira. 

Da nossa parte vai o mais veemente e enérgico repúdio 
a todas essas assertivas. E para tanto, Sr. Presidente, 
permito-me repassar algumas passagens do discurso fei
to ontem à Nação pelo Presidente João Figueiredo: 

... A democracia ê regime qUe exige alto sentido de 
desprendimento. Desprendimento para conter am
bições pessoais. Desprendimento para submeter as 
próprias aspirações políticas aos interesses maiores 
do partido. Desprendimento para colocar os objeti
vos nacionais acima das paixões individuais e dos 
interesses regionais. Desprendimento para conter 
diverg~ncias e respeitar a _Vontade da maioria, quer 
no plar{o partidário, quer em ânl.bito nacional. 

Nas eleições de 1982, cumprimos rigorosamente 
esses postulados. Em eleições livres e democráticas 

-_ _foram disputados os cargos democráticos foram dis
putados Cl5 c.ir8os político-s em todos os níveis. Ga
ranti, eni -todo o País, nos termos da Constitui_ção e 
da lei, a mais ampla liberdade de manifestação po
pular em comícios e atravês dos meios_ de comuni
cação. Encerradas as apurações todos respeitamos, 
com desprendimento, os resultados das urnas. 
~Empossados os eleitos, observamos o princípio 

fundamental da democracia:_ o aCatamento da von
tade soberana do povo expressa na decisão da maio
ria. 

Os representantes que os brasileiros elegeram em 
1982 -se reunirão, rro colégiq eleitoral, em 15 de ja
neiro de 85. Escolherão livre e soberanamente, nos 
termos daqueles mesmos postulados democráticos, 

- o meu sucessor na Presidência da República. 
Assim como assegurei a posse dos eleitos em 

1982, garantirei o direito de voto no colégio eleito
ral, livre de pressões e de constrangimentos ilegais, 
EstoU Certo de que os membros do colégio eleitoral 
decidirão com base nas idéias, nas metas, nas plata~ 
formas, nos programas, enfim, defendidos pelos 
candidatos. 

Vejam, Srs. Senadores, meditem sobre as palavras do 
Presidente da República e digam, em sã consciência, se é 
possível vislumbrar-nelas uma ameaça à Nação. Se é 
Possível tranSformar este discurso lapidar numa página 
de terror ou se é possível transferir para o Presidente da 
República a iniciatíva -de uma ação maléfica, terrorista, 
contra a sociedade brasileira. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Logo que acabar de 
apreciar 'a discurso do Senhor Presidente, concederei o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena - Pois não. 

O SR. AWYSIO CHAVES- A conduta do Senhor 
Pr~siden'te, nem sempre bem compreeridida, no episódio 
da sucessão, foi marcada pela sua isenção e pela neutrali
dade que observou rigorosamente eril relação aos Candi
datos que, dentro do nosso Partido, postulavam a sua in
dica-ção para disputar a Presidência da República. 

Realizada a Convenção, manifestada livremente a 
vontade do Partido, o Presidente acata-a, endossa-a e, 
ratifiCan-do essa decisão, transforma o candidato do Par
tido no seu candidato à Presidência da República, 
dando-lhe todo o apoio político e moral à sua disposição 
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atitude de coerência pOlítica irrepreensível qUe eU -desta
co ainda n_estas passagens que vou ler: _ 

.. Estamos em época de crise, em per[odo de mu
dança. Ninguém ignora qUe a êrise:"é múildíclCEStou 
certo de que a democracia é o processo-pelo qual te
mos que resolver os nossos problemas. Fora da de-
mocracia não há salvação." -

Mais claro, mais lapidar conceito não poderia ser emi~ 
tido por um Presidente da República nesta época ou em 
qualquer período da vida Republicana do Brasil. Este 
conceito honra o Presidente Figueiredo, e a História vai 

. guardar a exata medida de sua estatura como chefe de 
Governo, comO cidadão, como estadista, pela maneira e 
pela amplitud_e como realiza a redemocratização do Bra

, sil neste. momento. 
Prossigo, Si-. Presidente, no discurso do Presidente 

1 João Figueiredo: 

.. O Compromisso Que assu-mimos conf'êf sisteina 
democrático na suã-PJenilude exige intransigência 
no seu aperfeiçOamento, que só se alcançará-pelara
ciOnalidade dos métOdos e a pureza dOS pi-itlcípios-. 

Coerente com esses valores, todOS sãO te-SfemU~ 
nhas de que, durante meu governo, e em especial 
durante a campanha eleitoral de 1982, procurei sem
pre arregimentar apoios e consoliàú -VíncUlOs- so
mente com base na identidade de convicções, na 
coincídênciã-de propósitos políticos e na defesa co
mum de princípios democráticos e sociais, do gover
no e de convivência, em que acredito~ 

Sempre CObrei, de correligionáriOs, ã mesma-leal
dade que lhes devoto. 

Sempre esperei de adversáriOS o mesnto- respeito 
com que os trato." 

Hâ neste discurso ainda referência expressa às etapas 
mais impOrfã.ntes ·desse processo de redemocratização 
que evidencia.rn o escrupuloso cumprimente do-eomprc
misso espontaneamente assumido pelo Presidente João 
Figueiredo perante a Nação. 

Este discurso deve ficar registrado nos Anais desta Ca
sa. Sr. Presidente, peço que seja considerado como parte 
integrante do meu pronunciamento. Ele representa ares
posta mais altiva, mais digna, mais coerente, mais lúcida 
que o Presidente da República poderia dar aos seus de
tratares. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ext um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Ouço V ._E<• _ 

O Sr. Fábio Lucena - Senador Aloysio Chaves, V. 
Ex' desenvolve um esforço extraordinãrio,louvável mes
mo, digno de um excelente Professor de Direito como é 
V. Ex', na defesa de uma situação dificil, de uma causa 
inglória, perrilitã:.me, para V. Ex~ Quero apenas que me 
permita fazer a comparação entre a denúncia-da Revista 
Veja e a nota hoje publicada na imprensa pelo Comando 
Militar do Planalto: 

''Alguém pensou em colocar cartazes nas paredes 
de Brasília com proclamações de apoio do Partido 
ComuD.ista Brasileiro à candidatufa de Tanci-edo 
Neves. Esse fato seria riormal se a decisão tivesse 
sido tomada pelo PCB e a tarefa fosse cumprida põr 
seus militante.&. No entanto, quando agentes da 
Polícia Civil prenderam, na madrugada do dia 10 de 
agosto, véspera da convenção do PDS, quatro pes
soas que colocavam esses cartazes pelas ruas de 
Brasília, ficou comprovado que alguma coisa de 
anormal acontecia. Levados para a 1' Delegacia Po
licial, localizada no fmal da Avenida W-5 Sul, os 
quatro presos informaram ser eles dois sargentos, 
um capitão e um major lotados no Centro de Infor
mações do Exército. 
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A nota do_ C-omando Militar do Plan_alto: ~ 

I) t falsa a notícia sobre a prisão -de dois s6fda
dos de uma unidade do Exército, que teriatn sido 
Oag_rados pichando paredes com slogans ofensivos 
ao candidato da Oposição. 

Observe V. Ex• que a denúncia é de que inclusive dois 
OfiCiaiS do Exérdto, um- major e um ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES----: V. Ex' leia, por obsé
quiõ, a nota emitida pelo Serviço de Relações PúbliCas 
do Exército, a nota do Ministério do Exército; V. Ex• en· 
c-ontrará nessa nota detalhada um desmentido formal a 
essa notícia Completamente infundada. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas eu estou lendo a nota Ex~!_ 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• está lendo a 
nota emitida pelo MinistériO do Exército? V._Ext_ está 
lendo a nota em que coluna? 

O Sr. Fábio Lucena - Estou lendo no Coneio Brazi
Uense, página três: "Exército repele, como inaceitável, 
comparação ao PC." 

O SR. AWYSIO CHAVES - Este é outro episódio. 
V. Ex• verifique, a bem da verdade, que há dois esclareci
mentos: um sobre essa notícia a que antes V. Ex' se refe
riu, e outro também sobre as comparações e ilações que 
pretenderam fãier entre comportamento de setores do 
ExércitO_ e_ de partidos considerados de existência ilegal 
no Pãfs. 

O Sr •. Fábio Lucena- Só houve uma denúncia, a da 
revista Veja. Foi a única denúncia a respeito da prisão de 
oficiais do Exército tentando pregar cartazes do Partido 
Comunista. Já a defesa do Comando Militar do Planalto 
diz que soldados teriam sido flagrados pichando paredes 
cem s!ogg.n.s cfunsh•cs ao candidato_ da Oposição~ A de
núncia não menciona slogans ofensivos, nem pichar pa
redes; ela menciona a fixação de cartazes de propaganda 
do Partido Comunista, no comíciO do cãndidato Tancre
do Neves. Esses são os fatos, nobre Senador Aloysio 
Chaves. Quanto ao discurso do Presidente da República, 
gostaria que V. Ex• contestasse a afirmativa qtie fiz de 
que Sua Excelência não afirmou que vai garantir a posse 
dos eleitos; essa afir.mativa não estâ no discurso do Presi
dente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex.' está procuran-
-- -- -do fazer Uma análise incorreta do discurso do Presidente. 

Sua Excelência reitera, no seu pronunciamento, seu com
promisso democrático. Declara enfaticamente que, fora 
da democracia, não hã salvação. E o processo democrá
tico não se exaure apenas com a eleição no Colégio Elei
toral. no dia 15 de janeiro; há de se comPfetar tanlbêm 
com a posse do eleito no dia 15 de março de 1985. Isso é 
um compromisso do Presidente, é um compromisso dos 
Srs. Ministros Militares, é um compromisso de todos 
que-apóiam o Presidente da República no esforço ingen
te que está fazendo para consolidar a democracia no 
Brasil. 

Depois de um pronunciamento âesta natureza,, preten
der tirar uma ilação inteiramente inconsistente, sem-furi

-damento em nenhum fato, de que o Presidente não estâ 
assegurando a posse dos eleitos no dia 15 de janeiro, ê o 
mesmo que afirmar que o Presidente da República pre
tende impedir que tome posse na Presidência da Re
pública o candidato Que for eléito pelo Colêgio Eleitoral, 
quando no discurso o que se encontra é exatamente o 
contrário; é uma afirmação oti uma reafirmação de fé na 
democracia e no processo democrático como único· con
dizente e capaz de conduzir os destinos deste País. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' me permite uma pe-
quena Observação? -
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~ O SR •. ALOYSIO CHAVES- Quando o Senhor Pre
sidente da República condena o emprego-maciço, fia~ 

grante, abusivo, de rec_ursos estaduais na promoção de 
c-omícios, qUe têm o propósito deliberado de Coagir o 
Colégio Eleitoral, como no processo que culminou com 
rC::ceflte cõffiicio de Gojânia, está ·apenas feafiiniando um 
fato incontestãvel. Não hã ninguém neste País, sobretu
do nós que fazemos política, que possa imaginar que urri 
comício das ProporÇões do realizado em dõiâniã. tenha 
sido planejado, divulgado, montado e realizado, sem dis· 
pêndio de uma altíssima soma de recursos financeiros 
parã a consecução daqueles _objetivos. Ninguém neste 
País ignor~. por exemplo, os bilhões de cruzeiroS que 
custaram oS co.ffiíCios rêalizados anteriormente -Pelas 
Oposições, em São pauto, no Rio de Janeiro, no Paraná, 
no Rio Grande do Sul e em vários Estados da Federação 
brasileira. Que há uma adesão muito -mal disfarçada de 
tentar _criar um clima de constrangimento para os delega
dos eleitores no Colégio Eleitoral, mediante a realização 
desses comícios, também não se pode negar, porque no 
momento em que a Oposição faz opção pelas eleições in
díretas;_ como fez, no momento em que se compromete a 
comparecer ao Colégio Eleitoral, e bloqueia todas as so
luções que não essa, não se compreende, a não ser para 
bater a mea culpa, que compareça na praça pública, em 
comícioS- sucessiVos dessa natureza. 

O Sr.Moacyr Duarte- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador? . 

O Sr. ALOYSIO CHAVES - Ouço -o aparte do 
nobre senador Moacyr Duarte._ 

O Sr •. Moacyr D~arte - Eminente Líder Senador 
Afo)rSio Chaves, comporta-se nesta Casa como se Sua 
Excelência o Serihor Presidente da República estivesse 
no banco dos réus e a promotoria apresentasse o seu li
belo acusatório. Esta ·casa jamais deverá ser campo de 
retaliações pessoais, o circo de comêdias burlescas .•. 

O Sr. Fábio Lucena - No_bre Líder Aloysio Chaves, 
não estâ havendo retaliação de espécie alguma! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Permita-me ponderar 
a V. Ex' 'que quem está com a palavra, em aparte que mo 
solicitou, é o nobre Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte - ••• o ringue das contendas in
glóriã.s, ·onde o meftos que s·e· ofende é a honra, o menos 
que se fere é o pudor, o menos que se perde é o tempo, 
fontes preciosas de todo o trabalho construtivo, de toda 
obra perene, de toda construção eterna. Para que o Par
lamen~ se respeite e se faça respeitar, é preciso substituj_r 
a demagogia pela tecnologia.~ 

O )ir~ F_4bio Lucena -Nossa Mãe de Deus! 

0- Sr. Moacyr Duarte - ... a loquacidade pela elo
qUência, o vedetismo pela autenticidade, o ditirambo 
pêlo cOnceito, a ImaginaçãO pelo raciocinio, o delírio 
pela razão. 

O Sr. Fábio Lucena --A eleição pela ficção ... 

O Sr .. Moacyr D~arte- Um parecer que analisa e se 
aprofunda nos "exames de Um projeto -ou de um progra
ma governamental, vale mil vezes mais do que os discur
sos frondosos, barulhentos e enxundiosos. Sr. Líder Se
nador Aloysio Chaves, o Senado Federal precisa reen
contrar o seu verdadeiro caminho. 

O Sr. Joio Lobo - Permite V r Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Estou sendo sucessi
vamente advertido pelo Presidente de qlle o meu tempo 
se esgotou, mas ouço V. Ex~ 

O Sr. João Lobo- V. Ex' tem razão, o discurso do 
Séilhor Presidente da ·República foi sensato, tranqUiliza-
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dor, digno de estadista como- o Presidente João Baptista 
Figueiredo estâ se comportando. Ficou realmente muito 
aquém daquilo que temia a OposiÇão, daquelas respostas 
que eram esperadas pelos abusos e pelas provocações 
que têm feíto durante esse curto período de campanha 
do seu candidato. Mas V. Ex• deve entender que as Opow 
sições põem em execução apenas a estratégia de tentar 
exorcisar, antecipadamente, as suas provocações t; prin
cipalmente, de inibir o Governo e o Partido do Governo, 
para que não ajam, para que não lutem, para que não de
nunciem os abusos e as provocações das quais estão sen
do vítimas. A Oposição lança mão de todos os_ rectJ.rsos, 
de todas as suas forças, tanto para enaltecer o seu candi
dato como para conseguir a vitória nesse Colégio Eleito
ral que eles tanto execraram e tanto condenaram. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, con
cluindo, ·quero dizer à Casa que estou absolutamente 
convencido de que as Oposições, como um todo, dese
jam, realmente, a redemocratização do Brasil; que as 
Oposições, com6- um to-do, estão empenhadas, como_ o 
PDS, em levar a termo esse processo de redemocr_a,tí
zação. E há, dentro das Oposições, vozes altas, pondera
das, que fazem a necessária justiça ao Senhor Presidente 
da República e que não ratificam proiúinCíainêrilos 
como o que nós ouvimos no início desta sessão. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me Permite um apar
te? 

O SR. ALQYSIO CHAVES - Estou certo, Sr. Presi' 
dente, q'ue todos nós devemos fazer uma pausa, uma 
pausa para reflexão e renovo, nesta Casa, para encerrar 
este pronunciamento, recordando-me de alguns conceí
tos que emiti quando ... 

O Sr. Mauro Borges- V.-Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Estou encerrando o 
meu discUrso, já advertid_o três y~ pelo Sr. P_resid~nte~--

O Sr. Mauro Borges - V. Ex• citou--Goiânia, qUê é 
Capital do meu Estado . .Creio que sou um dos mais qua
lificados aqui para res}lóridei' a V. Ex• 

O SR. AWYSIO CHAVES ~ Nobre Senador, não 
faltam a 'v. Ex• as mais altas qualificações· para qUalquer 
tipo de pronunciamento nesta Casa, muito menos para 
um aparte ao meu_ modesto discurso. Oçorre, nobre Se
nador Mauro Borges, que esta luz vermelha, que é im
placável para todos nós, há mais de_5 minutos me adver
te. 

O Si-. Fábio Lucena- Menos para um Líder, como V. 
Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não! Menos para V. 
Ex~. que falou por uma hora. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu usei o "artigo Aloysio Cha
ves". 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre SenaQor Mau
ro Borges, o Presidente do Senado já me advertiu por 
três vezes de que o meu tempo está esgotado. Mas, ouço 
com muito prazer o aparte de V. Ex' 

O Sr. Mauro Borges-Eu queria que V. Ex•dissesse o 
que há de dif~rença entre os comidos qUe ocorreram em 
Goiás, sobretudo, em Goiânia, para as ereições diretas, e 
o que estamos fazendo agora. Qual foi a mOdificação 
qu~ provocou tanta celeuma? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• coric)uiu? 

O Sr. Mauro Gorges- Pergunto a V. Ex• 

O SR.ALOYSIO CHAVES - E respondo a V. Ex• 
que o que está realmente precisando de um reparo, que é 
preciso pôr termo, é essa atitude que alguns setores da' 
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Oposição adotam de profligar, condenar sistematica
m~n_te, o Governo, porque-declara através d_e Ministros -e 
outras personalidades ligadas à administração, apOiá ao" 
Oeputado Paulo Maluf. 

O candidato do Pactido de V. Ex• acha legítimo que o 
Presidente da República apóie o DePutado Paulo Maluf, 
mas-seiiá. 3ético, irüi.dmfssível que Sua Excelência enga
jasse a mãquinã. adininistritiva· a s-efviçci dessa candida
tura. Pois leve a Oposição a suã coerência até o -extremo; 
e não faça com recursos estaduais, ou municipais, comi~ 
cios, utilizando meios de transportes gratuitos colocados 
à disposição da população, de toda a natureza, com pre
paração pelos jornais, com preparação pela televisãO, 
com montagens de toda uma estrepitoSa publicidade pre
paratória para estes comícios, ponto facultativo- como 
disse o nobre "Senlidor Benedito Ferreira - não faça a 
Oposição a Utilização dessa máquina administrativa, 
para querer levar às praças públicas suas idéiaS e seu pro
grama de Governo. 

-(fS_r. Mauro Borges_:_ V :EX~ ffiiPerdoe, IriaS itãO dis-· 
seriada· de novo. V. Ex•, se não sabe, permita-me dizer 
que o Partido que teve maior votação, vitória mais e·x:. 
pressiva, em 1982, foi o PMDB de Goiãs. N_ós dã Opo
siçãO levávamos às ruas uma mu1tidão gigantesca. E por 
que agora, quê estamos no Governo, não podereinos le
var? Levamos! ~ a mesma coisa. 

O SR .. ALOYSIO CHAVES - EU não conteSto QUe_ 
V. Ex' possa levar uma multidão maior ou menor, o que 
eu cont~~o é_ que, no caso de Goiãs -ou qualquer outro 
Estado, se mobilize a máquina admin-istrativa, todos os 
meiOs direta ou incliretamente colocados à sua dlspo
siçiio ... 

O Sr. Mauro Botges -Não houve isso! 

0 SR. ALOYSIO CHAVES - ... para piomover -o 
Cõi:liicio ein favor da carididatura do Dr. Tancredo Ne
veS~-qu8.ndo-=:õ--S.enhor Presidente da RepúbliCa já fo"i cen
surado e advertido de que, se assim proceder, esta rã 
atentando contra a Constituição e contra as melhores 
práficas democráticas. 

O Sr •. Mauro Borges- Foi m-uito menos do que se fez 
em Rondônia. V. Ex• não tem provas de que se levou al
gum artista ou se comprou alguém para comparecer ao 
comíciO de Goiânia. O povo compareceu, como compa
receu sempre no passado, quando éramos Oposição. Nós 
não podemos, necessariamente, diminuir o povo porque 
somos governo. E s_e houve algum gasto de propaganda 
foi Iana caprina feita com o dinheiro do poVo, dinheiro 

-- dos -Col-religionãnos, dos companheiros que se associam. 
Agora, o de Rondônia, não! Este foi bem diferente-e na 
presença do senhor Presidente da Re-pública! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• sabe que em 
Rondôni3 foi a inauguração de uma rodovia de inte
gração nacional, uma das mais importanteS neste País, 

· uma _obra qUe recomenda o Governo, a administração 
do Presidente João Figueiredo. Da mesma maneira que 
V. Ex.' louvou, e louvou merecidamente_a construção da 
Belém-Brasília, nós devertamos estar aqui registrando o 
episódio da _inauguração dessa rodovia_ Cuiabâ-Porto. 
Velho, como uma das realizações rnais importantes, sã
bem os Senadores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
das mais importantes do Governo ... 

O Sr. Mauro Borges- Sem dúvida, muito importante 
mas nãO exclui ã mobilização popular. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... e o povo que ali 
acorreu para- aplaudir o Senhor Presidente da República
e regozijar-se com esse extraordinário acontecimentO de 
natureza administrativa ... 
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o sat. PR_ESIDENTE (MOacyr_ Dalla) - ~olicito aos 
Srs. Senadores nãO apartearem mais o Orador, pois o_ 
tempO de- S. Ex• estã esgotado. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Aloysi_o 
Chaves, V. E-x, me permite uma observação breve? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu não posso conce
dei' aparie a V, Ex•, Por estar sob a advertência perma
nente da campainha. 

-0 SR. PRIÍSIDENTE (Moacyr Dalla) - V. Ex•, 
nobre Sefiador Benedito Ferreira, disse que o nobre Se
nador Fábio-Lucena falou por mais tempo. É verdade! S. 
Ex• era orador inscrito e, por isso) dispunha de 30 minu
tos. O nobre Senador Aloysici Chaves, que fala como 
Líder, dispõe somente de 20. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• chegou já na 
parte final do discurseydo Senador Fábio Lucena, que 
,começou a fal~r às_ 14 horas e 35 minutos depois de aber
ta a sessão do Senado. Mas este fato, Sr. Presidente, 
afasto de qualquer consideração. 

O SR •. PRESID.ENTE (Moacyr Dalta) - Eminente 
Líder, estoli·me lou_vando _nas papeletas que são forned
das pela MeSa. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Então continue V. Ex• 
se louvafldo das papeletas, que estará sempre certo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Digo, so· 
mente para escl~reCer,_que o Se..ador Fábio Lucena co
meçOu seu discurSo às 14 horãs e 41_ minutos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Peço ao eminente co
lega Ben"edito Ferreira que me poupe da necessidade de 
ter que violar essa rigidez, essa observação do Presidente 
e, sobretud~ me prive do prazer ... 

O SR •. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Se V. Ex• 
conceder, a Mesa vai permitir que V. Ex• aparteie. 

O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

-O SR. ALOYSIO CHAVES - ComO o aparte per
tence taffibém ao orador, agradeço ao Presidente do Se
nado e ouço com muito prazer o nobre Senador Benedi
to Ferreira. 

O SR. PRESID,ENTE (Moacyr Dalla) -Mas a Me
sa, eminen~e Líder, ressalvou: se V. Ex• permitir, a Me
sa ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Essa permissão existi
rã sempre, porque o aparte do eminente Senador Benedi
to Ferr~ira enriquece o meu pronunciamento e esclarece 
a Casa. 

O Sr. Benedito Ferreira- ~a verdade, nobre Senador 
Aloysio Chaves, no-desenrolar do discurso de V. Ex•, a 
angústia que as assertivas criStalinas de V, Ex• promove
ram na Bancada do PMDB, convenceram-me e me re
cordaram uma estoriazinha, que cala profundamente na 
oportunidade; até mesmo porque o Presidente da Re
pública, quase que biblicamente fez a sua profissão de fé, 
dizendo que for:a da democracia _nã_o hã salvação; quase 
que biblicamente. Mas, isso me fez lembrar aquela es
tória do magistr~do muito conceituado, muito conheci
-do jJelo seu zelo na aplicação da justiça-, e levado um réu 
à sua presença, na medida em que ele se aproximava do 
magistrado crescia, nele, o seu desespero. E o velho ma
gistrado, preocupado com aquele sofrimento, com aque
la angústia estampada e alardeada pelo réu, tentou 
tr'anqilHizá-lo: "meu bom homem, o senhor está entran
do numa casa de justiça; o senhor vai ser tratado com 
justiça". E eis que o miserável e infeliz réu brada e grita: 
"Mas, Excelência, é da justiça mesmo que cu tenho me-
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do". Eis aí a questão: setores ponderados da Oposição 
recebem quase, -como disse, biblicamente o pronuricia
mento do Presidente- da República, "fora da democracia 
não há salvação"; outros setores preferem enxergar, pos
suídos por aquele receio daquele réu, conscientes das 
suas enormes culpas, preferem enxergar, nesse chama
mento à conciliação do Presidente da República, uma 
ameaça, porque, naturalmente, pesa-lhes sobremaneira 
as suas consciências. Mu_ito.obrigado a V, Ex' 

O SR. ALOYSIO CHAVES- NObre Senador Bene
dito Ferfeira, a Justiça acompanha os passos do Presi
dente João Figueiredo. Sua Excelência hã de esperar 
que, com o decorrer do_s tempos, com a isençãO -que a 
perspectiva his_tódc_ã_forneCe, reconheça a Nação a gran
de_abra administrativa~político que realiza. Afastadas as 
paixões, superadas essas cris~ de críticas exarcebadas, 
descabidas, emerge a grande obra político
administrativa de João Figueiredo e Sua Excelência ficã
rá, portanto, na História do Brasil, como tendo-a reali
zado em consonância coril os anseíoS ·naciohais. 

Sr. Presidente, Srs. S_enadores, sei que este_ é o nosso 
sentimento comum, da maioria das Oposições e do meu 
Partido. Dentro __ des_t_a,_ Ca_sa ~mpre dei uma palavra de 
ponderação e sempre me empenhei, na medida do possí
vel, pela consecução desses propósitos e desse ideal de
mocrático. 

Recordo algumas palavras que consegnei num parecer 
exaradQem propostas de emenda à Constituição, restau
rando as prerrogativas do Poder Legislativo; 

Vivemos, no mundo e no Brasil, período cujas es
peranças mais fundadas repousam na responsabili
dade com que as instituições públicas souberem 
cumprir seu próprio dever. E faz parte dessa respon
sabilidade a exigênCia de harmonia e solidariedade, 
sem a qual o Poder, Público, fraturado na sua im~ 
prescindível unídade, será pres3: fácíl daqueles que:, 
sob o pretexto de criticarem-pessoas e descobrirem a 
insinceridade insinuada em todas as atitudes, pre
tendem, numa perspectiva mais longícj_ua, ·a criação 
de um clima de instabilidade social que possa levar 
de roldão precís~lmente is institUiçõeS democráticas. 
O regime democrátiCo não ê: um regirrie fraco Por 
natureza. Fracos poderão ser os homens aos quais 
incumbe a sua prática e as instituições às quais cabe 
a sua defesa. E é essa fragilidade apenas contingente 
que deve ser evitada, porque há ideais mais altos e 
mais importantes que não podem ser expostos ao 
risco de __ s_oçobrarem. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. President_e._(Mu_ito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ALOYS/0 CHAVES NO SEU DISCURSO.' 

Brasileiros, a Naçãõ começa, nestes diaS, a viver mo
mentos decisivo-s· para a ·consoiidação definitiva do regi
me democrático eni nosso país. 

Realizamos, há cerca de um mês, as convenções partf
dária·s que consagram os nomes dos candidatos à suces_
são presidencial." 

Assistimos agora- ao -desenvolvimento das campanhas 
que buscam conquistar, em 15 de janeiro de 85, a maio
ria _de votos no Cólégio Eleitoral. 

A demo_cracia é regime que exige alto sentido de des
prendimento. Desprendimento para conter ambições 
pessoais. Desprendimento para submeter as próprias as.: 
pi rações políticas aos interesses maiores do partido. Des
prendimento para- Colocar os objetivos nacionais- ac_ima 
das paixões indivíduais e dos interesses regionais. Des
prendimento para conter divergências e-respeitar a von
tade da maioria, quer no plano partídário;querem âm
bito nacional. 

Nas eleições de 1982, cumprimos rigorosamente esses 
postulados. Em eleições livres e democrâticas foram dis-
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putados os cargos políticos em todos os níveis. Garai1ti, 
em todo o país, nos termos da Constituição_ e da Lei, a 
mais ampla liberdade de manifestação populãr em co-mí
cios e através dos: meios de comunicação. Encerradas as 
apurações, todos respeitamos, com desprendimento, Os 
resultados das !ll'na_s. _ __ _ _ 

Empossados os eleitos, obs~rvamos o princípio funda
mental da democracia, o acatamento da vontade sobera
na do povo expressa na decisão d_~ maioria. 

Os represenfantes que os brasileii-os elegemo(>_ em 1982 
se reunirão, no Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de 85. 
Escolherão livre e soberanamente, nos termos daqueles 
mesmos postulados democráticos, ó ril~eiJ Suces~or na 
Presidência dã República. -

Assim como assegurei a posse dos eleitos em 1982, ga
rantirei o direito de voto no Colégio Eleitoral, livre çle 
pressões e de constrangi_m@.tos ilegais. _Estou certo que 
os membros do Colégio Eleitoral decidirã_o com base na~ 
idéias; nãs metas, nas plataformas, nos programas, en
fim, defendidos pelos candidatos. 

A Nação espera e o Colégio Eleitoral nece~sita que o 
debate sucessório se concentre no exame da fonnulação 
e da defesa, por parte de cada candidato, de suas idéias, 
de suas metas, de suas plataformas de Governo. 

Os Membros do Colégio Eleitoral decidirão, repito, 
com base nas idéias e nas plataformas dos c_andidatos. 
conhe-cendo-as, todos os brasileiros julgaremos o acerto 
de sua decisão. 

Abstive-me de exercer qualquer tipo de pressão, den
tro do meu partido, em favor deste ou daquele candidato 
à Presidência da República. Deixei qUe o· jogo político se 
desenvÕlvesse_livremente no âmbito partidárío para es
colha deste ou daquele pretendente_ à minha sucessão. 
Recusei-me a indicar um nome para ser s_ubmetido à 
convenção, evitando transformar-me, como era da von

tade de muitos_, ein eleifor privllegiadp. 
Guardei estrita neut_raticlade em face da disputa na 

Convenção, disposto a aceitar sua deliberação, qualquer 
que ela fosse. PI-acedi pois com ii1teira isenção em face 
dos concorrentes que disputavam a preferência dos con
vencionais. 

Manifestadas, contudo, a vontade da maioria, exigía o 
princípio democrático quç: me curvasse ao vçredito das 
urnas. A opção pelo nome ungido da vontade majori
tãria, portanto, não foi minha: foi do meu partido. 
- O apoio que me cUmpre prestar ao dePutado Paulo 

Maluf traduz observância de princípio ético, imanente à 
vida política. 

Estamos em ê:poca de crise, em perfo·do de mudança. 
Ninguém ignora que a crise é mundial. Estou certo de 
que a democrãCia _é o prOceSso pelo qual temoS que resol!
vel' ós nossos-problemas. Fora da democracia não há sal
vação. O compromisso que assumimos com o sistema 
democrático na sua plenitude exige intransigência no -seu 
aperfeiçoamento, qUe só se alcançará- pela racionalid.ade 
dos mê:todos e a pureza dos princiPias. 

Coerente com esses valores, todos são testemunhas de 
que, durante meu Governo, e em especial durante a cam
panha eleitoral de 1982, procurei sempre arregim-entar 
apoios e cOnsolidar vínculos somente com base na identi
dade de convicções, na coincidência de propósitos políti
cos e na defesa comum de princípios democráticoS e so
ciais, de governo e de convivência, em que acredito. 

Sempre cobrei, de corieligiCináriOs, a mesma: lealdade 
que lhes devoto. 

Seinpre espetei de adversários, o mesmo respeito com 
que os trato. 

Lealdade e respeito são virtudes que me imponho e 
que desejo ver implantadas na vida pública do meu país. 

Quando estiveram em jogo questões -de importância 
política fundamental para meu partido e para meu Go
verno, em nenhum momento cogitei de organizar grupos 
de pressão ou de_ fomentar movimentoS de massa para 
coagir qualquer instituição em sua liberdade de delibe
ração. 
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Desde a aprovação do projeto de anistia, defendi e se-
gui a linha da conciliação, repelindo os extremismos- e 
condenando os radicais. 
- Por tudo isso, recuso-me a assistir impassível à preo

cupante e recente_ ameaça de ruptura dessas normas de 
comportamento político. 

Condeno o emprego maciço, flagrante e abusivo de re
cursos estaduais na promoção de comícios que têm o 
propósito deliberado de coagir o Colégio Eleitoral, cõmo 
no processo que culminou no recente comício de Goiâ
nia. 

A presença acintosa, nessas reuniões políticas, de or
ganizações clandestinas, defensoras de ideologias, repu
diadas pelo nosso sistema legal, constitui infração da -or
dem constitucional, que não podemos admitir. 

Deslustra e degrada os nossos costumes e os nossos fo
ros de país civilizado o desrespeito demagógico à pessoa 
dos governantes. A crítica, que se lhes faça, tem limite 
nas regras de polidez e cortesia. Fora disso, mais do que 
as pessoas atingidas, sofrem as instituições, subvertewse 
o princípio de autoridade, perturba-se a normalidade do 
convívíõ democrático. Estou certo_ de que interpreto o· 
senti~ento da imensa maioriã dos brasilCiros ao iejeítú 
essa escalada, negativista. 

Desijo Ver-a campanha da sucessão presidenci3.1 incor
porar, no método e no conteúdo, elementos que a con~ 
vertam em fato r de fortalecimento e de estabilidade das 
insiituiÇõeS-âemoCráticas. O momento é de coriStrllir fu
turo descomprometido com práticas polfticas ultrapassa
das. 

Conclamo todos os cidadão~, e em especial os que de
têm responsabilidades, seja na formulação, seja na divul
gação e defesa das _campanhas pai-tidãrias, a que obe
deçam a esse compromisso com a ordem pública de nos
sa Pátria. 

Estarão colaborando assim para que se cumpra, com 
tranquilidade, o rito constitucional. Estarão colaboran
do pa-ra qUe se cõinplete, de forma pacífica e ordeii-a, o 
projeto de abertura que jurei levar a termo. 

Muito obrigado. 

VivemoS, n9 mundo e no Brasil, perfodos cujas espe
ranças·- mais fundadas repousam na responsabilidade 
com que as instituições públícas souberem cumprir seu 
Pfõprto· deVer. E faz parte dessa responsabltidade- a exi
gência de harmonia e solidariedade, sem a qual o Poder 
Público, fraturado na sua imprescindível unidade, será 
presa fácil daqueles que, sob o pretexto de criticarem 
pessoas e descobrirem a insinceridade insinuada em to
das as atitudes, pretendem, numa perspectiva mais longí
qua, a criação de um clima de instabilidade social que -
possa levar de- roldão precisamente as instituições dem
crátícas~ O regime democrático não é um regime fraco 
por natureza. Fracos poderão ser os homens aos quais 
incumbe a sua prática e as instituições- àS quais Cabe a 
sua defesa. E é essa fragilidade apenas contingente que 
deve ser evitada, porque há ideais mais altos e mais im
portantes que não podem ser expostos ao risco de 
soçobrarem. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA, NA SESSÃO DEl0-9-84 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Uder, pl-onu_n~ia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,/ 
Srs. Senadores: -

Não fosse o meu comparecimento a uma reunião do 
Governador Tancredo Neves, nosso candidato à Presi
dência da _República, com as representações políticas do 
PMDB do -Pará, do Maranhão, do Piauí, de Roraima e 
do Amapá, sem dúvida, teria sido hoje o primeiro ora
dor, desde que pela manhã providenciei a minha ins
-crição na lista, como Líder do PMDB. 

O assunto que me traz à tribuna na tarde dehojenão_é 
outro, senão o pronunciamento de ontem do Senhor Pre-
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sidente da República, sobre o_ qual se antecipou o nobre 
Senador Fábio Lucena, com a sua reconhecida veemên
cia e ·que outra coisa não fez Senão. verberar contudente
mente contra as colocações do Chefe da Nação que, sem 
dúvida nenhuma, sobretudo no seu fin'al, foram das mais 
inoportunas e infeliZes. 

Sabe o Senado e a Nação que a grande razão de ser da 
fundação do PMDB e, posteriormente, do PMDB foi a 
restauração-da plenitude democrática nõ Brasil, inter
rompida abruptamente pelo Movimento Militar de 1964, 
que nos lançou num verdadeiro caos_ político
institucional e culminou com a_ autorga, pelos MiniStros 
Militares, da Emenda Constitucional n'i' 1, de 1~69. Daí_ 
por que a nossa reivindicáção_maior, para restabelecer o 
estado de direito no Brasil, é a convocação, em 1986, de 
uma Assembléia Nacional Consfituinte.--

Cõmeçó por fazer estas considerações para dizer que o 
grande empenho do nosso Partido, sem dúvida nehurna, 
é o reencontro do est(ldo com a Nação, depois de vinte 
anos de autoritarismo. B por isto que lutamosjã, agora, 
fio GõVernO Figueiredo, neste período de abertura políti
ca pela reconquista do voto popular para a Presidência 
da República. Pelo "n_osso enten_dj_m_ento, a total legitimi
dade do poder só vida das u_rnas e esse é .o se:ntimentg_ 
unânime de toda a sociedade braSileira, que ningUém 
pode contestar 

Ora; Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, por isso mesmo 
realizamos em todo o Brasil, no ano passado até dias 
atrás, uma imensa campanha de mobilização popular em 
prol do restabelecimento das eleições diretas à Presidên
cia da República, pois o nosso desejo era que o sucessOr 
do Presidente Figueiredo chegasse ao Palâcio do Planal
to com um amplo respaldo popular, como ocorreu na 
Argentina com o Presidente Raul Alfonsíri, a fim de qUe 
pudéssemos retirar o Brasil desta situação de desespero 
em que se encontra no campo político, no campo 
econõmiCO-Jinanceiro, no campo s·ocial e- por que não 
dizer? - até -no campo cultural. Essa -campanha 
realizou-se, como bem lembrou o nobre Senador Mauro 
Borges, no seu aparte ao Uder Aloysio Chaves, dentro 
de uma perfeita ordem e tranqUilidade, com respeito ab- _ 
soluto à Constituição e às leis em vigor. Nós procuramos 
apenas, levar ao povo- o nosso apelo para que houvesse 
uma pressão legítima da opiitião ·pública sobre o Con
gresso, no sentíd~ da aprovação da Em-enda Dante de 
Oliveira. 

Não é possível se pensar em democracia sem povo-na 
rua, sem povo na praça. Isso· é uma contrafação que não 
há como se possa compreender. E o resultado nós_ todos 
sabemos. Quais foram oS-principaiS risponsãveis pelare
jeição-da Emenda Dante de Oliveira e, portanto, dores
tabelecimento das eleições diretas já para Presidente da 
República? 

O Sr. Moacyr D~arte- V. Ex• me permite Um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Foi o Senhor Pre
sidente da República,,General Joã.o Baptista de Oliveira 
Figueiredo, que, às vésperas daquela deliberação históri
ca, além de ter baixado medidas de emergência exorbi
tantes para, aí sim, constranger o Congresso Nacional, 
chamou ao Palácio do Planalto dezenas de Cori.gieSSiSta-S 
e conseguiu mudar os seus votos à última hora, não per
mitindo que o Poder Legislativo brasileiro completasse o 
quorum constitucional de 2/3 para a aprovação da 
Emenda Dante de Oliveira que seria a cãrta de atforria 
do povo-brasileiro, neste momento de tanta perplexida
de. E, em segundo lugar, foi o- PDS ortodoxo, que insis
tiu em voltar as costas a essa grande aspiraÇão nacion-al. 
Pois bem, não podemos chegar às eleições diretas, por 
essas raiões que são- do conhecimento da Nação. O povo" 
ficou fri.islr_ado e, então como temos dito e repetido nesta 
Casa, o propósito das Oposições brasileiras era repudiar -
o Colégio Eleitoral. Mas, eis -que, de repente, por força 
do grande movimento _revindic_atôrio da sociedade brã.-si
leira, houve a implosão do PDS a nfvel nacional. E sur-

giu, para nosso júbilo, para alegria geral dos brasileiros, 
a Frente Liberal, comandada pelo grande brasileir_Q, o 
Vice-Presidente Aureliano Chaves, que possibilitou, so
mãda os demais partidos de Oposição, a segUrança de 
uma ampla vitória no famigerado_ Colégio Eleitoral. En
tão, nós, estfategicani.erite, dentro- de urna pblítícã de 
alto nível, com a consciência de que estávamos sintoniza
dos com o povo braSileiro, que, quando compareceu às 
praças para as eleições diretas, o que queria era fazer 
mudanças, nos deliberamos, através de convenção nacio

-rlal, comparecer ao Colégio Eleitoral para destrUí-lo- de--
-finitivamente, jjafâ que ele não mais se reurijsáe--á partir· 

. _de 15 de jãileiro. Porque, com ã. Vitória de Tailcredo Ne
veS-para Presiderite da RepUblica, nós v·amOSinostrar ao 
Brasil, à AmériCa Latina e ao mundo que o nosso País 
voltará a- ter uiria democracia _na sua exata: dimensão 
política, econômica, sácial e cUltural. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante disto, o que é 
que aconteceu? De uma hora para outra os números fo
ram- se somando, a Aritmética é simples, e o resultado 

_é que a Nação inteira ficou sabendo, desde logo, que .o 
nosso candidato contava, a partir da Aliança Democráti
ca com a FI-ente Liberal e os demais partidos de Opo
sição, com uma maioria tranqUila e crescente no Colégio 
Eleitoral, de tal _sortC que hoje podemos, sem sombra de 
dúvida, dizer que podemos eleger a 15 de janeiro o Go
vernador Tancredo Neves p-or mais de cem voto~. 

Foi aí, sr. Presidente, Srs. Senadores, a partir dessa 
constatação nacional, que começOu a se criar um am
biente de desespero de causa nas hostes adversâriah no 
Seio do própiio Governo que, embora não tenha apoia
dos ostensiVamente o candidato do PDS ortodoxo, de
pois da Convenção- pasSou a lhe oferecer uma susten
tação formal. Não a_credito, eu sei que, inclusive, das re
servas que o Senhor Presidente da República sempre fez 
ao Sr. PaulO Malufvâfi_Qi; brasileiros ilustre, que sua Ex
celéncia, no seu íntimo, tenha qualquer simpatia pessoal 
ou política pelo candidato do PDS ortodoxo. 
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Mas o que se dá, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ é que 
os que dominam esse sistema invisível que ãí estã e- qlle Jâ 
não po'de subsistir num país como o Brasil, que é, sem 
dúvida alguma, uma potência emergente do Terceiro 
Mundo, não querem largar o poder ... 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... e resolveram en
tão mon"tar Uma crise artificial para intimidar o povo 
brasileiro, para ameaçar as elites políticas e, sobretudo, 
aqueles que ainda no PD-S ortodoxo votaram no candi
dato Mário Andreazza, inclusive os Governadores do 
Nordeste, e que a esta altura não se definiram na suces
são presidencial. 

O Sr •. Moacyr D~rte- V. E~• me peOnite um aparte? 

O SR •. HUMBERTO LUCENA- Este é um objetivo 
claro e insofislriãvel de todo um plano urdido no Palãcio 
do Plãnalto_ e que aí eStã Sendo executado ã partir das 
Ordens do Dia do Ministro do Exército, General Walter 
Pires e do Brigadeiro Délio Jard.íffi de MiÚtÕs, que, in
clusive, infringiram os regulamentos _l!lilitares qua.:ndo se 
pronunciaram sobre política partidâri"i; Ci,Ue_só pode ser
tratada, dentro do ponto de vista cOnstitucional, pelo 
Comandante Supremo d-as Forças Armadas que é o Se
nhor Presidente da República, o General João Baptista 
de Oliveira Figueiredo. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, justamente 
agora, numa orquestração final dessa trama maquiavéli
ca, vem o Senhor Presidente da República_e surpreende a 
Nação com um pronunciamento que não condiz com seu 
jUramentO ~de_ fazer deste País uma demoCracia.'Se-betÍ:t 
analisarmos as palavras de Sua Excelência, chegaremos, 
sem nenhuma dúvida, a esta conclusão. 
_ Naprim~ira parte, Sua Excelência não fez mais do que 

a sua obrigação ão dizer que presidiu- as eleições de 1982 
com isenção. Ora, isso só mesffio rio Brasil que ainda, in-
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felizmente, está longe de ser aquela democracia que nõ-s 
almejamos. Porque não se compreende, inclusive, que 
nós continuemos a oUvir frases como esta: "Os eleitos fo
ram empossados", "Quem ganhar no Colégio Eleitoral, 
leva." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as regras do jogo, hoje, 
~ão as eleições índiretas. Não nos quiseram deixar reali
zar eleições diretas, que era o nosso propóSito, a-nossa 
intenção~ E aiora, diante da possibilidade, tranqUila, in
sofismâvel, de vitória da Oposição no Colégio Eleitoral, 
prePara-se, então, esse plano ameaçador com a finalida
de exclusiva de perturbar a tranqUilidade política e a paz 
:so"Cial no Brasil. 

O que causa mais espécie, entretanto, é a·parte final do 
pronunciamento do Senhor Presidente da República, 
quando Sua Excelência crítica Veementemente os comi
cios da Oposição a partir do de Goiânia. 
-Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã nenhuma 

diferença entre as concentrações que realizamos em todo 
o Brasil pelas eleições diretas e o comicio de Goiânia. 
Tod-ãs transcorreram naquele clinia a que me referi, de 
absoluta tranqUilidade. O que se dâ é que nós temos uni 
candidato e um programa que levam o povo para a praça 
e o PDS, com o Sr. Paulo Maluf, não tem coragem de 
convocar a opiniã.o pública para comícios, a não ser nos 
palanques oficiais. 

Tivemos_ os comfcios de Cuiabã e de Porto Velho, 
aproveitando-se a oportunidade de inauguração de 
obras públicas. Mas, se o S_enhor Presidente da Repúbli
ca lança sobre o governo de Goiás a acusação injusta de 
ter gas_to o dinheiro público na concentração de Goiânia, 
sem_nenhuma prova, como bem disse o nobre Senador 
Mauro Borges, em Cuiabá e Porto Velho, ali sim, nós sa
bemos que fof o Governo que promoveu as cóncen~ 
trações. E lá estava, ao lado do Senhor Presidente da Re
pública, o Deputado Paulo Maluf, candidato do PDS. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que ra
zão essa celeuma em torno dos comfcios? O que nós que
remos, já que não pudemos realizar as eleições diretas, ê: 
conseguir o máximo ae- respaldo popular para o nosso 
candidato. Nós o estamos levando à praça para que ele 
discuta com todas as camadas do povo brasileiro, o seu 
programa de ação politica e administrativa. E o resulta
do é aquela consagração de Goiânia, o que levou, ainda 
mais, ao desespero o Governo, o PDS ortodoxo e o seu 
candidato. 

-- cj- Sr. Moacyr Duane - Peimite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - E se o comício das 
diretas ein Goiânia- foi grandioso, (:sse ,do último dia 14 
Iõi monulnentall E nãO sC diga, Sr. Presid6nte, Srs. Sena~ 
dores, que ali estavam presentes organizações claridesti~ 
nas. O próprio Governo sabe que elas existem de fato; o 
que é preciso é legalizá-las, porque não pode haver de
mocraCia cOril essas--discriminações de carâter -ideológi~ 
co. Todas as ·democracias do mundo ocidental admitem 
a organização de partidos, os mais variados, de centro, 
de esquerda e até de direita. Aqui no Brasil é que há esse 
preconceito, que não pode continuar e que ê mantido 
com o intui~o claro e iilsofismãvel de lançar sobre os par
tidos democráticoS a pecha de que sã.o infiltrados de ele
mentos de extrema esquerda ou de extrema direita. 

Quem é_ que desconhece, neste Senado, que o próprio 
GOverno, através de autoridã.des representativas no pla
no federal, e no plano estadual, tem dialogado com lide
ranças dessas organizações clandestinas? Quantas vezes, 
durante as ú!Ümas greves do ABC de São Paulo ou_ das 
universidades, não houve cantatas de autoridades gover
namentais com líderes do CONCLAT, da CUT e da 
UNE, que são consideradas organizações -clandestinas, 
apenas porque temos um Governo intolerante e autori
tário e-que, apesar de dizer que fora da democracia não 
há salvação, na prática não age como tal? Democracia 
não pode ser adjetivada; ou é ou não é. Eu. ilão acredito 
~que o Sr. Presidente da República queira implantar no 
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Brasil uma democracia sui generis. Nós já temOs uma de~ 
mocracia praticamente sem voto, 'porque não se escolhe 
o Presidente da República nas urnas. E agora não se 
quer mais nem que o povo se manifeste em piaça públi
ca, através dos comícios que são realiútdÕs dentro da 
maior ordem possível. 

O Sr. Moacyr Duarte~ Permite V. Ex~, um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Líder Senidor 
Humberto Lucena, oUço com a maior atenção, com todo 
o respeito o pronunciamento-de V. Exf., brifhiiiite comO 
todos os demais que o antecederam. Mas pretendo inter
vir no seu diSCUrsO aperiaS para satisfazer algumaS das 
minhas curiosidades. V. Ex~, por exemplo, atribui o insu
cesso da Emenda Dante de Oliveira ao comportamento 
do PDS qualificado de ortodoxo. Apenas para satisfazer 
minha curiosidade, V. Ex' considera o eminente Senador 
José Sarney, à êpocã em-que estava no PDS, ortOdoxo 
ou Hberã.I? V.-EX~ prenuncia e tenta alertar a Nação para 
um suposto ressuscitametlto de um novo Plano Cohen. 
Tenho impressão que os temores de V. Ex• são infiinCI.a
dos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não chego a tanto. 

O Sr. Moacyr D~rte- Eles nã-o se alicerçam nem se 
sedimentam em fatos ou em episódios que mereÇam a 
credibilidade dos polífíCus ou da opiniãO pública. O Pre
sidente da República, em seu histórico pronUnciamento 
de ontem, reafirmou seu credo democrático; reafirmou 
sua confiança nos Postulados republicanos; ri:afirmou a 
sua certeza no fortalecimento das instituíções e,-So&retu
do, o seu desejo de ver o Pais palmilhando a e:straQ_a lar
ga da democracia, da segurança e da paz social, trinômio 
que alicerça o E'stado Moderno, e que dá segurança e fe
gitiriiidade ao regime democráticO: Congratulo-me com 
V. Ex• quando exalta, pelo menos, trechos do discurso 
do eminente Presidente João Baptísta Fi8üeiiedo. V. Ex• 
es'tã sendo coerente, inclusive, com o Presidente do seu 
Partido, que elogiou a fala presidencial, comO eminentes 
Lideres da Oposição o fizeram também.- Ninguêm -pode 
acoimar a fala Presidencial de estar teintando jogar poei
ra ·e cinza nos olhos do povo. Sua Excelência foi por de
mais claro, Sua Excelência não usou, não utiliz-oU figúras· -
de retórica, Sua Excelência reafirmou a sua confiança.no 
regime-, -afirmando também o desejo expresso da reali
zação plena e integral do seu projeto po1ítiéo, que irá co
roar o final do seu governo, que é_ o_ de fazer des!e País 
uma democracia. Os temOres--de -v~ Ex• -não encOntram 
sustento em qualquer rato. Os temores dr! v·.- Ex• são to
talmente infundados. As cassandras não :mais susSUrra
rão neste País. 

O SR.. HUMBERTO LÜCÊNA - Quanto ao Sena
dor José SarnC:Y~ deivo dizer a V. Ex• que tenho por ele o 
maior respeito, desde o tempo em que S. Ex• era meti ad~ 
versái'iO pOlítico. Hoje, tenho o prazer de ser seu correli~ 
gionário; ria Aliança LfóCraC E sei; de boa fonte, qi.ie Se 
não fosse S. EX• -o "PDS ortodoXO teiia fechado -=qUestão 
contra a Emenda Dante de Oliveira. GraçaS--;rsüa inter-~ 
venção, isso não se deu. Mas, ffiais do que isso;-ele-i-tos
deu um magnífico-preSente; jã qU:e sabra;-por estar nUm 
posto de observação muito impOrtãnfe~ iiaquõra Opclffu.:. 
nidade, que a· emenda não seria votada no Senado Fede
ral. 
·O Sr. Moatyr Duarte - ConseqUentemente, de era 

um libei-al... _ ~ . 

O SR. HUMBERTO LUCENA- O seu filho, Depu· 
tado Safney Filho, fo"i uril dos que votaram a favor da 
Emenda Dante de Oliveira. Evidentemente, se ele não 
fosse um liberal não teria essa poStura, nobre Senador. E 
mais do que eu sabe V. Ex•, que foi seu correligiOnário 
no PDS, e deve ter por ele, também, uma grande admi
ração. Assim eu espero! 
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o_ Sr. Moacyr Duarte-- V. Ex• me permita. Tenho 
pelo Senador José Sarney uma grande admiração, um 
grande respeito e, sobretudo, orgulho-me de ser seu ami
go; mas V. Ex• qualificar, hoje, O Senador José Sarneide 
ser um liberal está totalmente em desacordo com os con
ceito_s que os partidos de Oposição faziam, hã poucos 
meses, de S. Ex•, quando ele distinguia e honrava a Presi
dência do Partido do Governo. Mas, eminente Senador 
Humberto Lucena, os tempos mudam, e com eles os ho
mens. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não é assim, nobre 
Sena-dOr. De minha parte V. Ex• nunca ouviu nenhuma 
objugatóda contra O Senador José Sarney. EstoU dentro 
de uma linha de absoluta coerência. E por outro lado, S. 
Ex•, como já tive-opOrtunidade de afirmar nesta Casa, 
como os demais companheiros da Frente Liberal, são 
homens hoje inteiramente convertidos ao credo da pleni
tude democrática. Eu só lamento que V. Ex• também 
nãO veriha -para o noSso lado; e· reConheço, incluSive, os 
motívos-íntimos que V. Ex• tem para isSO, porque o con
sidero um liberal de boa cepa. Tenho certeza de que V. 
Ex• bein que &estaria de eStar hoje integrado no movi
!llento político, deapoio à candidatura TanCredo Neves. 

O Sr. Moacyr Duarte- Mas sou hebreu. não beijo as 
m-ã-oS àa mulhe-r de Putifar-. -

.O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, prosseguindo 
a resposta ao aparte anterior de V. Ex•, devo fazer mais 
um repaio. Em nenhum momento eu elogiei, o discurso 
do Senhor Presidente da República, só lhe fiz reparos; 
inclusive quanto à primeira parte, afirmei que o que S. 
Ex• fez em 1982, não foi mais do que sua obrigação cons
titucional. 

~_Sr. Fábio Lucena- Permite _v. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•. 

O Sr. Fftbio Lucenã- Nobre Senador Humberto Lu
cena, o direitó de blasfemar existe, nós todos o sabemos, 
rilas Como diz SUa Excelênci'a o Seil.hoi-Presidente daRe
pública, em seu discurso, que o direito de crítica teim Ii~ 
rnite, nas regras de polidez e cortesía, à qUe é uma verda
de, o direito da blasfêmia devia encontrar t:iarreiras na 
pófta--dO 'Senado Federãl, e não irigf-essar 'nO plenário. 
D-izer~se, aqui dentro, que o PMDB elogiou o discurso 
do Pii.Siderite da República é uma blasfêmia. 

d SR. ll:iJMBERTÓ LUCENA - Tem razão V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena _,Eis as declarações do Deputado 
Ulysses Guimarães, Presidente do Partido, que pela Lei 
Orgânica dos Partidos Polítícos é quem se pronuncia, ém 
qUalquer circunstância oU Situação; em -nome do Pãrti
do, e é quem representa o Partido em jufzo ou fora de 
juízo. Declarou o Presidente Ulysses Guimarãe~: 

"O que o Presidente Figueiredo precisa saber é 
que entre o Governo e o PMDB exist_e uma grande 
diferença: o PMD B está com o povo e o Governo 
está contra o povo_. 

Estas pechas de comunistas, subversivos, arautos 
do ódio, foram: sempre assacadas contra nós, mas o 
povo nunca ligou para i!i:so, porque tem dado ao 
Partido todas essas vitórias estroild_osas". 

Por outro lado, nobre Líder Senador Humberto Luce
na, há um trecho do discurso do Presidente da Repiíblica 
que constitui uma preciosidade no exercício do direito de 
dizer o absurdo. Diz Sua: Excelência: 

.. "Estou certo de que interpreto o s.entiffiento da 
imensa maioria dos brasileiros, ao rejeitar essa esca
lada negativista." 

A imensa maioria dos brasileiros está na praça públi
ca, está nas ruas; esteve em abril, está este mês, reívindi-
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cando as eleições diretas c confundindo., ••Diretas-já" 
com,, "T-ancredo-já". E quem fala, nobre Senador, é o 
Parlamentar que, provavelmente, mais se insurgiu Contra 
o ColêgiD Eleitoral e contra a candidatura do Senador 
José Sarney à vice-Presidente da República; que mudou 
de opinião, porque mudou de estratégia; porque a liJ.ia 
cOntinua. De opinião mudou, por exemplo, o Presidente 
do Senado, Senador Moacyr Dalla, quando, no seu dis
curSo m·agriífico, de abertura do Ano Legislativo, no dia 
l~'_de março, S. Ex• di:zia;. ":!::preciso sentir as arigústias e 
as aspirações do pov_o que representamos". E S. Ex• o 
Presidente do Senado, do alto da sua consciência, depois 
de analisar os fatos, achou por bem que não era hora de 
ouvir as angóstias do povo, colocando em votação a 
Emenda Theodoro Mendes; a decisão Umpida da cons
ciência do Presidente do Senado acatada por todos nós, 
embora contrariando nossos pontos de vista. Mas S. Ex• 
o Presidente do Senado, mudando -de opinião, sendo 
coerente com seus princípios, nenhum pecado cometen
do, apenas transferindo para outra data a realização das 
eleições diretas. E mais. Por que ir a-o Colégio Eleitoral 
agora, nobre Senador? Quem conseguirá fazer campa
nha por eleição direta, no Governo, se pOr acaso vier do 
candidato da PDS ortodoxo? Será um Governo que só 
conseguirá governar sob estado de sítio, ou sob estado de 
emergência, au sob medidas de emergência, já que será 
um Governo tão impopular que necessitará, por um ins
tinto de sobrevivência, dessas medidas dilatarias-. Daí, 
nobre Senador Humberto Lucena, ter que ir ao Colégio 
Eleitoral, que é o único caminho que nos resta para pros
seguirmOs na campanha pelas eleições "diretas, com o 
Presidente Tancredo Neves no poder, uma vez que ele 
não precfsará de. estado de sítio, nem de medída ou esta
do de emergência, porque ele terá -como tem agora
o expres~o-_e mãnifesto apoio do povo brasileiro. Para 
concluir: ontem apertei a mão do Senador José Samey, 
com muita honra, porque li na ReVista Afina.l:. "Sarney 
- Eu aderi ao meu filho". O filho do Senador José Sar
ney votou pelas eleições diretas em 25 de abril. E o Sena
dor José Sarney declara que aderiu ao filho dele. Nobre 
Senador Humberto Lucena, nada mais nobre na atitude 
de um filho que adere ao pai, e nada mais nobre ainda, 
muito mais nobre, do que a atitude de um pai que adere 
ao filho. O filho do Senador José Sarney representa a ju
ventude brasileira, é- um Deputado Federal com 27, 28 
anos de idade- 70% da população brasileira estã.-nessa 
faixa etária entre os 25 e os 3:5 anos deidade. Portanto, o 
Senador José Sarney ad~:riu ao futuro, e eu não poderia, 
ilobre Líder,- ter outro comportamento, senão também 
aderir ao futuro e apertar, muito honradamente para 
mim, as mãos do Senador José Sarney. Era o aparte que 
_eu _desejav~ dar a V. Ex• 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. 
Ex• que ilustra a· meu pronunciamento. 

Ouço V. Ex•, nobre Senador João Lobo. 

O Sr. Joio Lobo- Nobre Líder Humberto Lucena, 
quero parabeniZar -e não poderia deixar de fazê-lo - a 
inteligência, o raciocTnio de V. Ex•, que~ capaz de todas 
as giltásticas, de todos os caminhos, de altos e baixos, 
para justificar exatamente a intCnção do seu raciocínio. 
Não- voU- encompridar muito o meu aparte, porque V. 
Ex• já está -no limite da sua hora, mas é evidente que cer
tas colocações que V. Ex• faz são_ simples exercícios da 
sua capacidade de raciocinar Oem. V. Ex•, por exemplo, 
acha que o Presidente Figueiredo não deveria procurar 
os parlamentares do PDS, porque iss_o é aético, quando 
pediu votos para derrubar a Emenda Dante de Oliveira. 
Entretanto, não tem nada demais, pois o Presidente Fi
gueiredO é o Presidente de honra do nosso Partido e é um 
direito legítimo que lhe cabC, procurar Os seus colegaS de 
Partido. Mas, vejo que V. Ex• também não encontra jus
tificativa e elogia a vibração, a garra com que o PMDB, 
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as Oposições põem em praça pública trezentos ou qua
trocentos mil populares no comício de Goiânia, neste úl
timo comício do Governador Tancredo_ Neves. .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quinhentos mil. 

O Sr. Joio Lobo - Ou quinhentos mil, esquecendo 
que um pouco antes, também, pôs quinhentos mil pelas 
dirCtas e está pondo quinhentos mil pelas indiretas. En
tão, o povo está apenas sendo conduzido por uma pro
paganda bem lançada, por uma campanha, não pode
mos negar, de grande cunho popular. Mas como é que 
nós vamos ficar? Eleito presidente da República o Go
vernador Tancr-edo Neves, será eleito por esse execrável, 
execrando e ilegítimo Colégio Eleitoral. No entanto, S, 
Ex' não poderá ser um presidente ilegítimo, serã um pi'e
sidente legítimo. Já o nosso candidato, Deputado Paulo 
Maluf, se for eleito por esse mesmo Colégio Eleitoral, 
continuará ilegítimo. Também esse endeusamento que se 
faz dos novos, hoje até já se cunhou um expressãg;, .. PDS 
ortodoxo". Então, deve haver um PDS para a frente, li
beral, e deve ser esse o do Senador José Sarney. Pediria 
licença a V. Ex• para contar uma curtíssima anedota do 
meu Estado. O ex-Governador Pedro Freitas tinha um 
desses cêlebres compadres coronéis do interior, que tinha 
toda a liberdade de freqüentar-lhe a mesa. E sempre que 
o coronel chegava perante o governador, era para se 
queixar do padre da sua cidade, que era um desastre, que 
estava botando_a_perder a sua política. E aquilo vinha 
sendo martelado meSes após meses. De repente, o com
padre do governador parou de criticar o padre, e o go
vernador muito surpreendido, meios sem jeito, 
perguntou-lhç~~ "Então, compadre, finalmente o padre 
mudou?" Ele respondeu" Mudou, compadre, é homem 
bom, está do nosso lado. Agora, ele está d_o nosso lado". 
O padre mudou. ~ isso que estâ acontecendo com o ex
Presidente do PDS, que V. Ex's tanto condenaram e tan
to criticaram. Então, que o Presidente adote o Deputado 
Paulo Maluf como candidato, não é mais estranhável 
que V. Ex• adotarem o Senador José Sarney como candi
dato a Vice-Pr~idente_._A~_g que não hã nenhum senti
do em se criticar essa posição de ambos os partidos. O 
que eu queria ressaltar, nobre Uder, ê que nós que so
mos políticos, militamos Para nos manter no poder. V. 
Ex•s tentam conquistar o poder e nós tentamos nos man
ter no poder. Então, somos feitos da mesma matéria, so
mos políticos que defendemos os nossos pontos de vista 
e o fazemos com a necessária habilidade que a nossa in
teligência permite. Quero parabenizar V. Ex• pela habili
dade com que critica o pronunciamento dó Senhor Presi
dente da República e a ação do PDS. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobll> Senador 
João Lobo, eu diria a V. Ex• que o seu' aparte não traz 
nenhuma novidade, pois apenas expressa um pensamen
to que a por demais conhecido nesta Casa, de todo o 
PDS ortodoxo. Eu me surpreenderia se V. Ex• esposasse 
idéias iguais as minhas e até me rejubilaria, porque seria 
V. Ex• mais um dos que viriam de lã para cá, porque a 
esta altura o que está ocorrendo, diante da implosão do 
PDS a nível nacional, é que nós estamos recebendo dia
riamente um apoio crescente à candidatura Tancredo 
Neves. f: isso que está levando V, Ex• e ó governo a uma 
situação, como eu disse inicialmente, de desespero. 

Quando eu me referi a uin plano que estaria sendo ur
dido pelo Palácio do Planalto a partir das Ordens do 
Dia ... 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se esgo
tou o tempo de que dispunha. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... dos Ministros 
militares, que culminou ontem com o pronunciamento 
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do Senhor Presidente da República, eu não me referi de 
mafleíra alguma a nenhuma possibilidade de plano 
Cohen, até porque acredito piamente no posicionamentO 
intranSigente das Forças Armadas brasileiras ao lado da 
legalidade constitucional. Elas estão, como nunca, volta
das para as suas atividades profissionais, e não sairão 
dessa rota. O -que há são algumas turbulências_que estão 
sendo geradas no rumo da sucessão por elementos radi
cais de direita, que não querem largar o poder a que se 
acostumaram desde 1964, sobretudo a·queles que fazem 
parte da comunidade de informações. 

Mas nós estamos atentos, respeitamos as Forças Ar-
- - ma-dãs brasileiras. Elas estão realmente no seu papel de 

guardiãs da ordem pública, e não hão de seiniiscuir-de 
modo algum no processo sucessório, pois se a sociedade 
brasileira inteira quer mudanças, os militares também os 
querem, porque eles são povo, estão sofrendo na própria 
carne os efeitos da inflação, da dívida externa vertiginosa 
que está aí, da dívida interna, da corrupção e, tenho cer
teza que, pela sua maioria esmagadora, não concordam 
em gênero, número e grau, com nada disso que está 
acontecendo_hoje no Brasil. 

Daí por que não vejo ambiente nenhum para retraces~ 
so. Agora, alguém quer dar essa impressão para, como 
eu disse, iritüri1dar a opinião pública e ameaçar as elites 
políticas. Mas nós não vamos absolutamente recuar da 
nossa campanha. Continuaremos os comícios em tOdas 
as capitais brasileiras, porque o _que queremos - não é 
como disse o no~re Senador que há pouco me aparteou 
-não é absolutamente o apoio do povo para as eleições 
indiretas,-mas Para o nosso candidato Tancredo N'ibves. 
Agora, que o PDS ortodoxo faça o mesmo - leve o seu 
candidato, o Deputado Paulo Maluf, para os comícios 
eleitorais e vamos confrontar as concentrações, vamos 
vei_quantaS pésSOas corri parecerão para ouvir o Deputa
do Paulo Maluf. Mas, estrategicamente, a Direção Na
cional do PDS jâ descartou essa possibilidade. O Depu
tado Paulo Maluf só faz campanha dentro dos gabinetes 
com ar refri8erado. S. Ex• não quei saber de praça públi
ca,., "tem horror ao povo", como aquele Deputado do 
Programa de Chico Anísio. Esta é a verdade que não po
demos dtáxar_ de di.zer, tão transparente e clara, neste 
momento. 

O Sr. Gastilo Müller- Permite V. Ex• um apai'te? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Ouço, 
para concluir, o aparte de V. Ex• 

b Sr. Gastão Müller- Com a gentileza do Presidente 
Mo:icYr Dafla, ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Peço que V. 
Ex• seja breve. 

O Sr. Gastão Müller - .-.. quero dar um pequeno apar
te a V. Ex• Primeiro, é o óbvio, elogiar V. Ex• pelo desen
volvimento claro e lúcido do pensamento do PMDB no 
momento e na conjuntura atual. Mas, em vârias oportu
nidades que tive de falar ou apartear, tenho dito com a 
maior honestidade possível, sem nenhum sentido de en
tre aspas:. o Presidente Figueiredo sempre quis a demo
cracia, mas -só-democracia que, hoje, O Estado de S. Pau
lo, traz estampada na primeira página,.,. "Democracia? Só 
a quê Figueiredo quer". A democracia de Sua Excelên
cia, como tenho dito, é à moda figueirediana ou à moda 
da casa, ou seja, as Oposições não podem ganhar. De
vem ser sempre o sparring, aquele boxeado_r que treina o 
campeão mas nunca para hater forte. De mod_o que, 
inais uma vez, o Presidente Figueiredo comprova, com o 
seu pronunciamento, aquilo que V. Ex•, nobre Senador 
Humberto Lucena, e tOdos os demais Srs. Senadores 
aqui prcisentes na verão de concordar-comigo, de que· es-
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sas manifestações do Presidente Figueiredo e dos Srs. 
Ministros militares são um víCio ou uma decorrência da 
profissão. São ordefls do diã. na mentalidade militar que 
reina no poder atual. De modo que nós chamaríamos es
ses pronunciamentos de sermões, que serão ouvidos ou 
não, são mais violentos ou mais suaves. Mas o funda
mental do meu aparte é que o Presidente Figueiredo quer 
a democracia, desde que, seja como O Estado de S. Paulo 
confifma, eu sempre disse: O Presidente Figueiredo diz: 
.. não há salvação fora da democracia", ele está certíssi· 
mo, ele merece _os nossos aplausos. Só que ele não com
pletou a frase,_ "desde que seja como eu quero que se rea
lize essa democracia". 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• diz muito 
bem, nobre Senador, inclusive se analisarmos atenta
mente a fala presidencial verificaremos que, na primeira 
parte, pronunciou-se o Chefe da Nação e, na segunda, 
que é a final, o Chefe Militar, de voz tonitruante, queren
do justamente criar neste País um clima de inquietação 
no quadro sucessório que aí está. Mas, ao encerrar, dese
jo colocar nos Anais do Congresso algumas rápidas pas
sagens do E~itorial da Folha de S. Paulo, de hoje, sob o 
título;, "Sem voto e sem comício": 

"Mas o Presidente revela, mais do que qualquer 
outra coisa, possuir da democracia uma visão bem 
menos ampla do que seria desejável. Condena, 
numa interpretação pouco feliz, as reuniões e comí
cios da Oposição -Como métodos inaceitáveis. Parece 
esquecer·se de que ê legítimo e natural que as mas
sas pópUiiireS manifestem em praça pública, da for
ma mais vigOrosa possível, e com os previsíveis ar
roubos, a expectativa de terem sua vontade respeita
da. Não se constrói nenhuma democracia sem res
peito à opinião alheia, ~verdade; mas também ne
nhuma democracia será digna desse nome se estiver 
restrita a amblentes fechados e a discursos protoco
lares, ditos em voz baixa. 

A um comício perfeitamente normal, que trans
correu na mais completa ordem, o Presidente reagiu 
valendo-se_ de uma cadeia de rádio e televisão. Essa 
iniciativa poderia, por sua vez, ser considerada tam
bém como um procedimento político-partidário, 
CUjo objetivo ·evidente é o de jnibir a candidatura 
opOsiciOnista." 

Aí é onde está o fulcro da questão. ~justamente esse o 
objetivo desse plano diabólico, que foi arquitetado pelo 
Estado-Maior que preside o Pais a partir do Palácio do 
Rtan3lto. O que eles querem ê-inibir a OposiÇão. 1:. inibir 
ã Aliança :DeffioCfãticã. a. inibir o candidato Tancredo 
Neves, diante da sua crescente vitória no Colégio Eleito
ral. Querem tudo, mas não querem perder. Querem de
mocracia, mas sem povo na rua e sem povo na praça e 
ainda dizem que os comícios virão ·c_oagir o Colégio Elei
toral. Como assim? Todos os membros do Colêgio Elei
toral, a esta altura, pelo menos os da Oposição, estão in
teiramente definidos. Os que não estão indecisos são a· 
maioria dos que votaram no candidato Mário Andreaz
za, do PDS ortodox_o~E esses, evidentemente, não vão se 
deixar levar pelos comícios, cada um tem a sua consciên
cia de patriota, e há de ver no íntimo dela, o que é me
lhor para o Brasil e para os brasileiros. 

Saio dest;:t tribuna,_ Sr~ Presidente, Srs. Senadores, 
lançando o nosso mais veemente protesto contra as cola-. 
cações presidenciais, sobretudo no final do seu pronun
ciamento, e dizendo que não nos intimidaremos, conti~' 
nuaremos a nossa marcha para IS de janeiro, com a vi
tória de Tancredo Neves para Presidente da República, 
se antes não tivermos a grande alegria de elegê-lo pelo 
voto direto-, cOmo aspira a mai01ja da Nação. 

Era -o que -eu tlnha dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 54, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado da l>araíba a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.290.278.084,00 (um 
bilhão, duzentos e noventa milhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e quatro cruzeiros). 

Art. I• f: o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,'de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.290.278.084,00 (um bilhão, duzentos e noventa mi
lhões, duzentos e setenta e oito mil e oitenta e quatro cruzeiros), correspondente a 138.670,84 ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de CrS 9.304,61 (nove mil, trezel)tos e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos),.vigente em março de 1984,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 
construção e equipamento da Academia de Polícia, de dois Institutos de Policia Científica e aparelhagem do Sistema de Comu
nicações da Polícia Civil do Estado da Paraíba, 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, 24 de setembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 55, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS 
250,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de dólares americanos), destinado ao financiamento do Programa de 
Investimentos do Estado. 

\rt. I• É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de em
préstimo externo no valor de USS 250,000,000.00 (duzentos e cinqUenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mini~ério da Fazenda e do Banco Cen
tral do Brasil, destinada ao financiamento do Programa de Investimentos do Estado, e ao pagamento de compromissos externos 
vencíveis em 1984 e 1985, obedecido o seguinte cronograma de contrataÇÕes: em 1984, uss 120,000,000.00 (cento e vinte milhões 
de dólares americanos); em 1985, USS 130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares americanos). 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições 
creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com ó Banco Central do Brasil, nos termos 
do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 dejunlio de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da .exe
cução da política económico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Resolução n• 3.187, de 21 de setembro de 
1983, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de setembro de 1984. - Moacyr Dalla, Presidente. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretar-Geréll do Senado Federal 

AlOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Cirtlto~ ExeCutivo 

LUIZ CARLOS De BASTOS 

Di,.lor lndu&triol 

RUDY MAURER 

Dirotor Administrativa 

I - ATA DA !55' SESSÃO, EM 24 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicaçio 

Do Sr. Senador Roberto Campos, que se ausentará 
do País. 

1.2.2 ....... Dlswrsos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA -Depoimento do 
MiniStrO DaniJo V~ntul'ini,-prestado na data de hoje, 
perante a Comissão Mista que examina o projeto de 
lei que institui- a· Política Nacional de Informática. 
Observações sobre medida::t de emergência que r;stão 
sendo defendidas por partidários da candidatura do 
Sr. Paulo Maluf, durante o funcionamento do Colé
gio Eleitoral. 

SENADOR JORGE KALUME- Reivindicaçõc;s 
dos deficientes flsicos, a propósito do transcurso, no 
último dia 21, do seu dia nacional de luta._ Artigos 
publicados pelo jornal Última Hora, edição do lllti· 
mo dia 21, sobre a estrat~gia dos integrantes da Fren· 
te Liberal para evitar represâlias da cópula do PDS. 

SENADOR FÁBIO LUCENA -"Solicitando da 
Mesa providências visando a supressão de expressões 
anti-regimentais- contidas no discurso do Senador 
Jorge Kalunle. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à solicitação do 
Sr. Fábio Lucena. 

SENADOR HELIO GUEJROS, como Líder -
Considerações sobre a última parte do discurso do 
Senador Joq~e Kalume. 

1.3~0RDEM DO DIA 

-Projeto d~ Lei da Çâmara n~' 148/82 _(n~' 
4.607/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a promover a transformação da Fundação 
Universidade; de Caxias do Sul em Fundação de Di
reito Pú.blico. Aprovado. À sanção .. 

~ ,. ' .. ,. - . ' . . . 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Meso do Senado Federal 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Crl 50,00 
Tiragem' 2.200 exemplares 

SUMÁRIO 

-Projeto de Resolução n~' 26/84, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de TenenteAnanias (RN) a ele
var em Cr$ 16.041.082,33, o montante de suã âfviâa 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Reda:ção. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 10/81 (n~' 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 44/81 (n' 587 j79, 
na Cas~ de origem), que veda aos veículos de comu~ 
nicação de massa (râdio, televisão, cinema:, jornais1 
revistas, cartazes, ar_mârios ou qualquer outro tipo ·de· 
publicação) aceitar a autorização ou a vekulação de 
anúncios e de comerciais que -não sejam negociados, 
p~~~uzidos, criados, filmad<?_s, gravados, copiados
imagem e som - por profi:isioriak e ·empresas bi-asi
leiras. Votação adiada por falta de quonun. 

-Projeto de Lei da Câmara n\' 53/77 (n~' 1:27/15, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condi~ a ob: 
Servar na renovação de contratos de atletas prOfissiõ-:. 
nais, e_ dâ_ outras pro!'idências. Votaçio adiada por 
falta de quorum, - -

-Projeto ~e Lei da Câmar~ !I~' 65/79 (n~' 
4.257/77, na Casa de origem), qUe autofiza a alie- -
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçilo adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n11 181/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucen.a, soliCitando~ urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n' 139, de)984, que 
revoga o Decreto~Iei nt 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n~' 188/84, dos Senadores Nelson 
Cariieiro e Humberto Lucena, ·solicitando, urgênc;ia 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 140/84, que altera 
a rCdação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e 
254, todos da Lei n• 4.737, del5 de julho de 1965 ~ 
Código Eleitoral ~ _revogando o Decrcto~lei n' 
1.538, de 14 de abril del977. Votaçio adiada por fal
ta de quorum. 

. - o. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (n\' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao iut. 59 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 
1973. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Com· 
portamento dos dissidente; do PDS. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Trabalho 
do Prof. Paulo de Figueiiedo, intituladQ., "O Parla
mento brasileiro e o problema do menor abandona
do'', publicado pela Revista de Informática Legislati
va n~' 21, de abrilfjunho de 1984, editada pela Subse

-cretaria de Edições Técnicas do Senad() Federal. 

SENADOR~GASTÃO MVLLER-Dia daÁrvo· 
re. 

1.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DAJ>ROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATO DO PRESIDENTE 

N' 64, de 1984 

~ -3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEN
TRO GRÁFICO DO SENADO 

Ata_da reunião do Conselho, realizada em 19-9-84 

4- SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de I~' a 31 de 
agostO de 1984. (Retificação) 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7-LIDERES ~E VI CE-LIDERES DE PARTI-
DOS , 

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER- .. 
111ANENTES 

. ~· .· ~. . ~. ' ' . . .. 

•f. i: .. ' .... --r· 
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Ata da 155~ Sessão, em 24 de setembro de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Gabriel Hermes
Hélio Gueiros - Alexandre Costa --José Sarne_y -
Helvídio Nunes- João Lobo -Almir Pinto- Virgilio 
TáVora-- Carlos Alberto- Martins Filho- Marcon
des Gádelha - Adc:rbal Jurema - Marco Maciel -
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior -
Moacyr Dalla--: Bep.edito F~n~ir~---=--f!-~r!que Santitlo 
-GastãO MUller- José Fragc;lli- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o_ comparecimento de 28 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. I~'~ 

Secretário. 

É lida a seguinte 

or.;w 063 Brasflia, em 17 de setembro de ~984. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no artigo 43, alfne:1J, "a", do Regi
mento Internq, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
durante o período de 26 a I 'i' de outubro de 1984, par!:' 
proferir conferências no exterior. ----- --- -

Atenciosas saudações. - Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi-
dência fica ciente. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Fábio Luce

na. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso~ Sem revísão do orador-.) --Si.-Pr~1~ 
dente, Srs. Senadores: 

A Comissão Mista que estuda o Projeto de lei do Go- _ 
vemo Federal que institui i Política Nacioilal de Infor
mática, acaba de dar por concluídas as audiências de nu~ 
merosas autoridades deste país, tendo ouvido, a partir 
das 10 horas do dia de hoje, em depoimento qUe ainda se 
prolonga, o emenente Ministro Danilo Venturini. 

Como membro da Comisslo, Sr. Presidente, e como 
componente de um dos partidos oposicionistas, nCste 
Poder, o PMDB, e ainda enfatizando que pertenço à 
chamada ala radical do meu Partido, radical no sentido 
de quem procura a raiz do problema e não na acepção 
patogenética dos empreiteirOs da má-fé, desejo registrar 
nos Anais do Senildo Federal a postura, a oposição, o 
comportamento extraordinariamente polido, pleno de 
decência ·e transbordante de um espírito democrático 
com que o Sr. Ministro Danilo Venturini ali se houve em 
Seu depoimento. 

Constituiu episódio lamentãvel, deplorável em todos 
os sentidos - e estou emitindo um julgamento pessoal 
-que depois de S. Ex• ter feito solenes acusações à Se
cretaria Especial de Informática, ao Governo da Re
pública; depois de ter afirmado que os militares da Mari
nhB, do Exército e da Aeronáutica pretendem implantar, 
neste País, um sistema que seria uma espécie de ditadura 
no ramo da informática, notadamente a classificada di-

tadura do~. "Coronéis", que passar_iã.tit a VaSculhar, e es
Vl!~~r ~ ~ y_igiar e espionar todas a~ atividades deçorren
tes da Indústria Nacional de InfOrmátiCa, -espioitagem 
que se estenderia desde as alcov:as até as mais elevadas 
repartições-públicas deste País, depois de haver endossa
do esses condenáveis conceitOs, o Priricipal inimigo da 
Política Nacional de Informática e notoriameittC i'eC.o
nhecido como porta-voz de empresas estrangeiras, cuja 
particípaçào não pietende o GoVerno Federãl ver impé.M 
didã. neste I:'aís, porque pretendo tão-somente proteger a 
empresa nacional, foi lament~vel que o ilustrado_brW!i
leiro, professor-de escol cujos títulos universitáríós tranS
cendem as fronteiras do nosso Pafs, foi lamentável que o 
eminente_ $enador Roberto Campo_s, ao final da sua ex
posição_, houv~s-~ se_ ~et~rado, como se retirou, _do pieM 
nário da ComisSão dC Finanças do Senado Federal, oildc 
se estão realizando as reuniões da Comissão Mista. 

Alegando necessidade de viajar ao Rio de Janeiro, S. 
Ex• o ilustre Senador por Mato Grosso, não~ deu oportu
nidade àqueles que discorda!ll das suas oposições_ de 
cOntradifâ-las--em_s_liapTesença ou em presença-do Minís
tro Danilo Venturini. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, o depoimento daquele 
Ministro de Estado. Ele não apenas prima pela franque
za; prima, sobretudo, pela verdade que os fatos e o proje
to estão a exigir daqueles que têm responsabilidade por 
sua lavratura. 

Não acredito que com o depoimento do Ministro Ven
turini encerram-se as falácias tendenciosas, esvaem-se as 
interpretações capciosas e soterramMse as tendências e as 
inclinações dê máMfê a respeito dos ve~dadeiros objetiVos 
visados p~la Política Nacional de Informática. 

Formulei ao Ministro uma indagação que considero 
da maior importância; indaguei de S. Ex• por que, sendo 
tão propalado o interesse da segurança nacional sobre o 
projetO de informática, não optou o Senhor Presideiite 
da República_pela_prerrogati':a que lhe assegura o art. 55 
da Constituição Federal, isto ê, editar um decretoMiei 
sobre ·o- asSunto, preferindo o Senhor Presidente Figuei
redo mandar vir a debate e discussão no Congresso Na
cional ~:~m projeto de lei. 

A resposta do Ministro Venturini foi a mais apropria
da possível, Srs. Semidores. Disse o Ministro que um 
decreto-lei, dispondo sobre a Politica Nacional de Infor
mátiCa, _privaria o Congresso Nacional de participação 
efetiva nesse que ê um dos assuntos mais importantes, o 
mais importante de todos os assuntos, que o Brasil está 
tratando ao longo desta década. 

Isso caracteriza fidelidade a um princípio adotado, de 
que a indústria de informátíca, por condicionar o futuro 
industrial do País, não poderia institucionalizar-se sem a 
participação eficaz, efetiva, do Congresso Nacional. 

E aqueles que hoje atacam indiscriminadamente os 
militares, e os acusam inclusive de estarem pretendendo 
tUtelar a Pátria brasileira com a indústria de informátiêao, 
afirmando inclusive que o que se pretende não é a reser
va de mercado, mas a reserva de poder para os coronêis, 
esses, quando de fato os militares decidiam em última 

-- instância no País, quando- dos tempos do Ato Institucio
nal n' 5, esses estavam em Londres, como embaixadores 
não apenas do Brasil, mas dos militares que, -eventual· 
mente - numa eventualidade que se prolongou por 10 
anos - e em todos os assuntos, cm todos os campos, em 
todos os_ quadrantes da vida brasileira, tomavam suas 
decisões sem dar satisfações a ningu&n, em absoluto e 
ostensivo desprezo pelo Congresso Nacíonal. Agora·- e 
quem fala ~ um oposiclonia~ radical, repito, radical no 

sentido de_descer à raiz_ da questão- quando o Governo 
Il!anda um projeto de l~i_, aqueles que viviam no eXterior, 
onde representavam o regime de força, atualmente detra
tam as fontes do projeto sobre 'informática tentando 
criar antagonismos entre civis e militares, no exato mo
mento em que a Pátria mais necessita de entendimento e 

compreensão entre os diversos segmefitos da sÕciedade. 
Causa estranheza, Sr. Presidente, que se haja invoca

do; perailte o-Minist!o -Venturini, Cartas de Intenção ao 
FMI, que se haja afirmado, pela respeitável palavra do 
Senã.dor Roberto Campos, que o cresCimento da indús
triã nacional de cOlnputadores Contr<iria normas expres
sas nas Cartas de Intenção ao Fundo Monetário Interna~ 
cional, como se aquele fundo, na h1cida observação do 
Senador Carlos Chiarelli, fosse um pobre coitado e como 
se o Brasil fosse uma potência bélica e econômica supe
rior aOS Estados Unidos, como .se agora o pobre FMI 
fosse o nosso penalizado devedor. 

Acredito que o relator da matéria, aliás um dos coro
néis mais ilustres desta República, o eminente Senador 
VirgíliO Távora, dentro da sua extraordinária vivência, 
da grande experiência que há obtido em sua vida pública 
c dispondo, vale acrescentar, de autoridade moral, políti
ca e intelectual suficiente para garantir a lavratuia de um 
relatório ou de um substitutivo que possa conciliar as 
multivariadas tendências que já se despertaram no ConM 
gresso NacionaL Entendo e tenho a certeza de que o emi
nente Senador Virgílio Távora não faltará, uma vez 
mais, aos verdadeiros interesses de nossa Pátria, apresen
tando um relatório c:}üe seja o resUltado expresso da ple
na participação da Comissão Mista de 22 Senadores e 
Deputados, na discussão deste importantíssimo projeto 
de lei que, repito, por instituir uma Politica Nacional de 
Informática poderia tér sido implantado por decreto-lei 
do Presidente da República. 

E preciso saber situar bem as coisas e as situações em 
muitas oportunidades, notadamente em relação à polfti
ca salarial. Também poderia o Executivo ter·se socorri
do do Corigresso Nacional; não o fez, mas desta vez não 
hâ por que, Sr. Presidente, deixar de aplaudir, de prestar 
homenagens à iníCfatii;a do Presidente da República que, 
tendo poderes constitucionais para recorrer do_ decreto· 
lei, não o fez, encaminhou para o Congresso um projeto 
de lei também e igualmente nos termos da Constituição. 

No dia 9 de outubro terffiina o prazo para que o Con
gresso se manifeste sobre o projeto de informática. Avo
tação tem início na Câmara dos Deputados, de acordo 
com o Regimento Comum. Se o Congresso, todavia, dei
xar de apreciar esse importantíssimo projeto de lei, tam
bêm nos termos da Constituição, agora nos malfadados 
termos da Constituição, poderá o projeto seraprovado 
por decurso de prazo e a lei sancionada sem ter sido vo~ 
tada, como iiluito já há acontecido, pelas duas Casas do 
Congresso Nacional. 

creio que isso não a-contecer(l, Sr. Presidente, porque 
o Congresso, como jã ficou demonstrado no trabalho 
inicial, na ComissãO Mista, está consciente das suas res
ponsabilidades. A permanecer esse novo hâbito sadio, 
que a experiencia histórica fez instilar no Senhor Presi~ 
dente da República. a permanecer, a dilatar·se e a se di
largar essa prática de fazer passar pelo COngresso os pro
jetes de lei que dizem íntimo respeito ao futuro do Pafs, 
não tardaremos~ ·Srs. Senadores, a nos reencontrarmos 
com o estado dC: direitO dembcrâtico que a. Nação deseja, 
~bor&, contra esse desejo, voZes isoladas se hajam ma~ 
nifestado, inclusiVe recentemCnte, qu~do. nio mais mi .. 
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mstros de estado militares, mas generais, almirantes e 
brigadeiros que compõem o alto comando das Forças 
Armadas e, por conseguinte, oficiais da ativa, se hajam 
manifestado sobre assuntos políticos, violentã.ndo -nãõ 
apCnas a ConSfifüição, que manda que eles se licenciem 
para fazer política nos partidos e não nos quartéis, mas 
violentando o Estatuto dos Militares, os regulamentos 
especiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que 
proíbem. terminantemente que oficiais da átiva se pro
nuncíem sobre assuntos de natureza político-partidária. 

Sr. Presidente, um espectro começou a rondar o nosso 
País. A Fôlha de S. Paulo, de hoje, publica a segUinte ma
téri~: -- . ----- --- -

MALUFISTAS FAZEM CAMPANHA POR 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Da Sucursal de Brasília 

Os parlamentares mais ostensivamente malufis· 
tas do Congresso estão trabalhando, desde a sema
na passada, na tese de que o Colégio Eleitoral, para 
votar livremente, vai precisar -das medidas de emer
gência, oli dO estadO de eniergência.- De'sde já eles 
pintam um Quadro em que o Congresso ~ o poder 
mais vulnerãvel, exposto por isso mesmo a toda sor· 
te de pressões e coações. 

O -Deputado Bonifâcio de Andrada (PDS-
MG), por exemplo, está convencido de que a tran.t
missão direta, por televisão, da sessão de votação, 
no dia 15 de janeiro de 1985, vai exercer forte efeito 
de constrangimento sobre muitos dos delegados ao 
ColégiO Eleitoral. Ele não se coloca abertamente 
contra a transmissão, mas deixa isso implícito, ao 
advogar a eventual necessidade das medidas de 
emergência. 

.•. _"Nas c;luas vezes em que tivemos as medidas de 
emergência - acentua Bonifácio de Andrada -, o 
Congresso votou liVremente. Na pr'irileira, inclusive, 
as oposições derrotaram o governo. E na segunda, 
os adeptos das diretas-já manifestaram-se sem 
problemas. Foi uma decisão soberana." 

O Deputado Nilson Gibson (PDS - PE), igual
mente malufista, chama atenção par~ .. ••a escalada 
da radicalização" das esquerdas no País, .. "que vai 
obrigar o governo a reagir". Considera que as opo
sições já estão suficientemente alertadas quanto aos 
riscos de prosseguirem radicalizando nos ·comícios e 
na campanha pelo seu candidato, Tancredo Neves. 
Acha que o Presidente FigU"eiredo, em seu discurso 
da semana passada na televisão, fOi bem claro e jâ 
acenou com a possibilidade de decretação das medi
das de emergência,,, "piiã que o -Colégio possa 
reunir-se sem constrangimentos". 

Um terceiro malufista, o vice-líder Siqueira Cam
pos (PDS - GO), ressalta o estilo de campanha 
eleitoral desenvolvida por certos setores da opo
sição, e qUe segundo el~. ""inclui a mentira, o insulto 
e a injúria" como i_nstrumentos para levar a uma ra
dicalização. Campos diz-se convencido d~ que, a 
prosseguir aSsím, a- campanha realizada pelas opo
sições será causá de providênciãs qUe õ ·governo terá 
de adotar par~ "garantir uma eleição Iinlpa e hones
ta". 

Ora, Sr. Presidente, 

Ora, Sr. Pieside_nte, é tris'te, é pungente, é lamentável, 
é melancólico, ~ lancinante que congressistas da maior 
respeitabilidade insuflem o Poder Executivo para qúe, 
uma vez mais, o COngresso Nacional seja amordaçado. 

Não haverá maior vergonha para este País do qu_e ex
por o Brasil aos olho~ do .exteriqr_, no dia.d_a ~leição do_ 
Presidente da República, com medidas de emergência, 
que cerceiam aS prinCipais franquias constitucionais dos 
cidadãos. . 

Reiviitdicar essas providências, Sr. Presidente, é cla
mar pelo terror, é gritar pela intolerância, é querer que o 
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caos substitua a ordem, é, enfim, querer levar o nosso 
País ao despenhadeiro dos mais graves perigOS por que 
tenhamos 4e passar ao longo dos próximos meses. Há 
matufistas - adjetivo recentemente deiivido, pois o ver
bo ~ O!Jtro -e hâ tancredistas, tanto na Câmara ~os De-
putados, quanto no Senado Federal. . 

Tenho ~rteza, Sr. Presidente, de que, no Senado Fe
deral, aqueles que apóiam a candidatura do Sr. Paulo 
Salim Maluf, que merece da minha parte, faço questão 
de enfatizar, todo o- respeito, porque na medida em que 
não respeitar o meu adversário passo a perder o seu res
p_eiío_~_ºilo acr!::dito que os açl_eptos da candidatura dQ Sr. 
DepUtado Paulo Salim-Maluf venham à tribuna do Se
nado requerer, requisitar, ao Presidente da República a 
decretação de medidas de emergência. 

Não, Sr. Presidente,. não creio, não acredito e não 
aceitO, por foro íntimO, que uma-IDiciatiVa dessa nature· 
za seja promovida aqui no Senado Federal. Que os deba
tes ·se -promovam, como têm sido promovidos, com a 
predominância do respeito aos dois candidatOs - do 
nosso lado, o Dr. Tancredo Neves, disputando dentro da 
Constituiçlo a Presidência da República, de outro lado, 
o _Deputado Paulo S~ Maluf, disputando dentro da 
Cón:Stituição a Presidência da República. 

Sr. Presidente, faço um último apelo, para concluir. Já 
qu~ o PMDB vai retirar as bandeiras vermelhas dos seus 
comíCiOs; quero fazer uni "apelo às Igrejas de credo cris~ 
tão em nosso Paí$: que retirem o manto vermelho que 
cobre os tabernâculos, onde estão guardadas as hóstias 
que representam a coflsubstaitCiãção do corpo do Nosso_ 
Senhor Jesus Cristo; apelo a todos os padres deste País 
que não mais usem o vinh9 na missa, como representati
vo do sangue de Nosso Senhor Jesus CristO, porque o vi
nho tem tonalidade avermelhada; peço a V. Ex', Sr. Pre
sidente, Senador Lomanto Júnior,_ que nunca mais apa
reça no Senado Federal com um blazer mesclado de ver
m:elh9, que muito orna a elegância de V. Ex• e apelo ao 
Senador Hêlio Gueiros para que tire imediatamente a 
sua gravata vermelha, bem como ao Senador Marcelo 
Miranda. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Ouço o nobre Senador 
Jorge Ka_Iumc;:, 

O _s_r • .Jorge Kalume- Apenas para dizer a V, Ex• 
para niJo confundir o vermelho do tabernáculo, ao qual 
V. Ex~ acaba de se referir, que é O v-ermelho da caridade, 
da tolerância, do respeito aos cid:idãos, com o Vermelho 
da opressão, do ateísmo que representa a bandeira usada 
nos comícios, contendo, inclusive, o símbolo da foice. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Faco um apoio a Deus, 
Sr. Presidente, que mude a cor do sol, porque o sol é ver
melho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. _Senadores: 

Não vou falar como Líder, Sr. Presidente, vou falar 
sem a obrigação da Liderança. 

Sr. Presidente, !lãO deveria falar, mas no dia 21 úl~im~ 
quando eu safa_ d_o plenário, já no fim da Sessão,_ fui cer
c:idcl por uin 'grupO de ·aeficientes que me pedia que e;u fi
zess_e alguma referência_ ao se_u dia, transcorrido dia 21. 

Aquilo me tocou a alma, aquilo me sensibilizou. 
Então, gostaria de aproveitar esta oportunidade para 

dizer aos deficientes de Brasília e do Brasil que nós, do 
Senado Federal, quiçá do Congresso Nacional, estamos 
sempre atentos aos seus problemas. 

Setembro de 1984 

Eu gostaria de ler a mensagem de 21 de setembro, o 
Dia Nacional de Luta dos Deficientes: 

2I DE SETEMBRO - DIA NACIONAL DE 
LUTA DOS DEFICIENTES 

Amigos 
Com certeza muitos ou quase ninguém conhece 

essa data como tal, pois para muitos, '21 de se
tembro é o dia da primavera, no entanto, esta data 
para a Cotriunidade de DeficiCiltes em tOdas as cate· 
gotias e classes é o dia de comemorar a nossa luta 
por uma vida melhor, por um ideal maior c por uma 
igll"ã:ldade sem restrição. 

Neste dia queremos que você, amigo, compa
nheiro, dona de casa, médico, advogado, engenhei
ro, escritores e todos os outros homens que inte
gram esta sociedade, junte-se a nós e lute conosco, 
pois esta luta não ê só do Deficiente,-esta luta é do 
homem, é de todos. 

21 de setembro é apenas um dia, porém a luta 
não termina ao findar deste dia. A luta continua c é 
por isto que contamos com você para se unir a nós. 
pois nós somos amigos e queremos sua amizade. 
Pois nós, amigos, somos iguais a voce. 

Hoje queremos reivindicar para esta classe tão 
subjugada os seguintes itens: TRANSPORT~: que 
os ônibus que doravante sejam feitos, tenham por· 
tas com 90 cm. de largura, com degraus mais baixos, 
alça de segurança e que no seu interior tenha um lu
gar reservado às pessoas que se locomovem em ca· 
deira de rodas. Que os ônibus já em uso t~nham no 
mínimo 2 lugares reservados às pessoas portadoras 
de q-ualquer tipo de deficiência. E que seja feito 
acesso para todas as estações de todo e qualquer 
meio de transporte. TRABALHO; que o Sistema 
Nadonal de Emprego - SINE, órgão do Minis
tério do Trabalho, crie em todos os estados, um De
partamento Específico de emprego para Deficientes 
para que possamos mostrar a nossa capacidade pro
fissionaljunto às empresas locais. PREVIDSNCIA 
SOCIAL: que a reabilitação física seja aliada à rea
bilitação profissloilal, social e vice e versa. Estas são 
as nossas reivindicações. 

Associação dos Deficientes Físicos de Brasília -
SDS, Ed. _Venâncio IV, Sala 409 -70.300. 

Queremos dizer a esses irmãos que-nós, do Senado Fe
deral, estamos atentos e que tudo faremos para ir ao en
contro dos seus anseios, pois é esta a nossa obrigação, 
socorrer sempre os nossos irmãos. 

O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex" um aparte? 
O SR. JORGE KALUME - Pois não, com muito 

prazer. 
O Sr. João Lobo- Eu quero parabenizar V. Ex• pela 

oportuna reivindícação que encampa feita pelos deficien
tes físicos deste País. E quero dizer a V. Ex.• neste aparte 
ao seu discurso, que nas cidades adiantadas de todo- o 
mundo, nas principais cidades norte-americanas, em to
das as esquinas. quase sem exceção, há uma rampa de re
baixamento do meio-fio para tornar possível a passagem 
dos veículos que conduzem normalmente os deficientes 
ffsic_os. Então, isso ê uma imposição, é um respeito a es
ses nOsSos íiffiãOs carentes qUe merecem um tratamento 
condigrio, tambêm, da nossa s_ociedade. Asseguro a V. 
Ex" que em todas as cidades dos Estados Unidos ê _obri
gatório o rebaixamento _das passagens através dos meios
fios i:iara:a:s- cadeiras de rodas dos deficientes. Não hã ra
zão por que o Brasil também não adote essa norma 
como obrigatória nas suas cidades. Era este o aparte que 
queria dar. 

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V. 
Ex.~. nobre colega João- Lobo. Tenho certeza que V. Ex.• 
falou como um homem de sensibilídade e como um t~ 
nico,- uma vez que é engenheiro. Agradeço sua: solidarie
dade aos deficientes flsicos. 
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Sr. Prestderite, Srs.-Seriadore-8, CU- -ia limiiar~õie ao 
tema deficleiiteS fiSicos, mãs, diãnte do fi:Dai do discurso 
do nobre Senador amazonense, Fâbio Lucena eu resolvi 
também veredar, ~ari passu, pela mesma es~ada. Mas, 
antes, comentarei, Sr. Presídente, o que diz o joinal O'lti~ 
ma Hora do dia 21 de setembro recCnte. 

FRENTE PREPARA A SUA SAlDA DO PDS 

A Frente-que eu falO é ajã "famosa Frente Úberál.~Eu 
pensei que antes eles fossem liberais. Passafam a sei libe
rais agora, antes não Cram. Eram, certamente, ditadores, 
como diz V. Ex• 

O .'Sr. Fábio Lucena - Eu não disse isso. 

O ~R. JORGE KALUME - Li nos jornais. 

Os integrantes. -da Frerite tíberal poderão deixa'r 
o P?S em bloco; dias antes da votação do Colêgio 
Eleitoral, numa manobra que esvaziaria as ín.; 
tenções da cúpula do partido em argiiir fidelidade 
partidária ou valer-se dC qU.ãlquer oUtro -artÜlCio le
gal para tentar cercar os dissidentes no direito de 
votar a favor de Tancredo Neves. · 

Embora sem caráter de desafio, os frentistas en
tendem que não exiSte rCcuo na decisão tomada de 
rejeitar o nome dô caididato-dO Pbs nem acredi
tam que a Justiça do País pudesse chegar a cassar, 
por ex_emplo, mandato de dezenas de deputados 
.. infiéis", tanto mais qUe a jurisprudência 8arantC a 
validade do voto e esse é o aspecto importante da 
questão no Colégio Eleitoral. · 

Em princípio, os trentisias elâbõraram--taiii~in ' 
uma estratégia para i-iãgif a -todas aS mano-bras do 
PDS no sentido de tentar puni-loS pela dissidência. 
U~a delas ê o manifesto de um novo partid~, cuja 
assmatura apenas garante proteção legal para qual
quer gesto em relação à eleição do Presidente da Re
pública. 

Àgora ~em outro, do mesmo dia, com a fotogi-ãlia do 
sr. Aureliano -deve Ser ChayCs- -, corri a· iegelida: 

"Aureliano reuniu liberais., 

O Sr •. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• uin aparte?· 

O SR •. JORGE KALUME --Vou ouvir V. Ex• com 
muito prazer. Não demoro, temos 3o minutos, senão eU 
perco o raciocínio. PeÇo que v.-Ex.• nãO embargUe o meu 
caminho. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas o que V. Ex• está: lendo é o . 
raciocíriio do jornal. 

O ~SR., JORGE ~KALUME -.., 
Leio: 

Novo partido voltará a reunir-os liberaiS._ Pode 
ser -uma precaução contra os malufistas. A Frente 
Liberal do PDS voltarã a discutir os passos para -
criação de seu partido na Próxima terçawfeira." 

Quer dizer, amanhã! 
.. A Frente Liberal do. PDS"! Eu" não sabia desse novo 

vocãbulo !lÍ· 

Nós dO PDS não conhecemos isso. No PDS, não co
nhecemos essa Frente. . 

.. A decisão de agilizar esse trabalho foi tomadã 
anteontem ... - quer dizer, dia 19 em reunião no Pa
lácio do Jaburu ~no Palácio do Jaburu, unla casa 
do Governo, uma casa do povo -- residência do
Vice-Presidente_Aureliano Chaves, com a partici
pação de vários parlamen-tares. A diSSidência, se
gundo um de seus integrantes, está procurando 
prevenir-se contra ·-·possíveis- inVestidas'' dO setor 
malufista. no campo jurídicO: '"POCI.e ser que o partí-
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·do -se- tOrne IitdiSPellsàVel para nôs. Então, teremos 
qUe tê~Iõ-j:~Wnto" explicou." 

E por aí continua. 

Mas, eu procurei saber o significado de .. Frenie". Não 
é partido, não é frente - porque estão andando de cos-
tas. Afinal, deve_~r u_m grupo híbrido. E o que é híbrido 
não se cria, o que é híbrido depende dos outros, depende 
de enxerto - pelo menos é o que se sabe. 

a, J,Ortantô,- llffia--frente- hful{d3 que, iDfeliimerite, 
para meu desgosto, com sinceridade, vai depender do 
PMbB, irii"CtizinelltC. Este Partido que- também futOu ..:.:.. 
eu estou ouvindo-o todos os dias, aqui- pela democra
cia, pela liberdade democrática, vai aceitar agora, vai 
servir de apoio a uma facção híbrida. Só para relembrar 
a V. Ex•s, que são da Amazônia, existe o a puf. O apui ê a 
Frente Liberal. O apuí é aquela parasita-que se aproxima 
de uma árvore frondosa e, com o decorrer dos tempos, 
lenta e devagarmente, estrangula-a e passa a ser a árvore, 
a rainha. E a outra desaparece. Será que os meus oposi

-tores vão aceitar ou não vão se prevenir contra essa para-
sita quf: surgiu, agora, que desprendeu-se do PDS com 
aquela -ação avaSSaladora de acabar até com a democr_a
cia? Mas, não acredito ... 

O Sr •. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Um instante, nobre Se
nador. Jã _ouvirei V__._ E;x' 

Não acred.íto na- ;iõ.q::ridade de propósitos da maioria 
desses elementgs que se locupletaram da situaçãO duran
te 20 anos, que gritavam nas esquinas, naS vilas e nos po
voados~ nas Casas do Congresso Nacional que a Revo
lução veio para redimir este País e que nós .somos um dos 
seus componentes. Hoj_e, depois de exaurirem a Revo
lução o_u 9 _&istema, acharam de se bandear para o outro 
lado. Efetiv_ament!!:, separamos o joio do trigo, Sr. Presi-
dente. Chegou a hora~ Vamos ver que resultados trarão 

--aã -Valoroso PMOB. depols"d.C Í5- de janeiro. EU qu~o 
ver se eles resistirão p-ermanecer n.O-PMDB, ou, se for
marem Um outrO partido-, partido híbrido, se eles terão 
coragem, ou a gentileza, ou a generosidade de se acopla
rem ao PMDB? Lanço o repto. Quem? Aureliano Cha
ves? Por que não renunciou ao cargo de_Vice-P_residente 
da República desde a horã em que pensou criar uma 
Frente, ou desde a hora em que pensou que o sistema es
tava errado? Dr. Josê Sarney'? Pessoa que eu prezo e esti
mo, mas que politicamente está errado. Por que não re
nl!nciou ao mandato que o PDS lhe deu? E outros mais 
do Ine8Iiio nível? 
- Os que traem hoje serão os traidos de amanhã. H3.ja 

vista a história e a história se repete; São Pedro esteve 
sob o manto de Cristo _":""'" eu não sou místico, mas gosto 
de história-- e Cristo lhe disse-L_ .. Hás de me trair" ele 
disse, ··~u? Jamais". --"Hás de me trair antes do galo 
cãiitar três vézeS. i o 0 galo s_Ó cãntôu uma Ve7;. 

Na hora do_aperto Judas disse: Não_conbeço Cristo. 
Depois se arrependeu e voltou às hostes de Cristo, voltou 

-ao--PDS. 

O Sr. Gastão Miiller -·Aí ficou· bom. 

O SR: •. JORGE KALUME --se redimiu, confessou o 
crime. 

o:&~ GastãO- Mimer - vOltou a ser bom. 

O SR. JORGE KALUME - Não estou dizendo que 
ele vOltOu a ser bom, redimiu-se. Posso não gostar dos 
pecados, diziam o Santo, mas gosto _dos pecadores.. 

O Sr •. Gastio Müller - Lógico tem que gostar 

o s~ .. Fábto Lucena ..:.:. Permite _V' Ex.• um apafie? 

O SR. JORGE KALUME -·Será um aparle tipo su-
bafluentê do.Rio-AmazÓrias. Oúço-v. Ex• 
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O :Sr~ Ffblo ~cena- Em realidade, o Rio Acre ê que 
ê o afluente do Rio Amazõnas. Não é? O-Ama.Zorias ~-a 
calha central do grande Rio. E evidentemente, isso ... 

O SR. JORGE KALUME- V. Ex.• é o Rio Amazo; 
nas, eu Sou o subafluente. . 

O Sr. Fábio Lui:enit _...:. ... nos identifica, isso não noS 
separa, ·Porque a âgua com que V. Ex• lava os pés. no 
Acre, é a água que eu bebo no Amazonas. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• 
Aceito O que V. EX' disser. 

O Sr. Fábio Lucena- Talvci"~ontrib~a -para que nós 
amazonenses sejamos tão renitentes às iritemperíes quan
to os bravos acreanos como V. Ex• Nobre Senador, V. 
Ex• se rerere ao apuf, ao ap"uizdro, que é de fato a árvore 
assassina, que é muito escassa no Acre e também no 
Amazonas, mas que é muito abundante no Pará, do meu 
estimado colega Senador Hélio GU;e.iros. Hã que faze·r 
um pequeno reparo, não é uma correção, em absoluto. t 
um reparo. Quem seria eu para corrigir S. Ex• que é um 
dos seguidores do temperamento e da bravura de Gal~ 
vez, o primeiro imperador do seu grande Estado. t que o 
apuiieiro só se aproxima de árVores de raizes fracas, de 
ârvores cujos c~~les são facilmente destrutíveis pela vo~ 
racidade destruidora do apuf. Mas, no Acre, no Amazo~ 
nas, no Pará, para dizer no âmago da Região Amazôni~ 
ca, as chamadas madeiras de 1ei têm outros nomeS e de~ 
las o apuí não se al?ro~ima jamais. Nós tem_os no Acre, 
no AmazOnas e no Pará a itaúbã, a acariquara, o mOgno, 
e tantas outras madeiras que em nada ficam a dever às 
grandes secoias norte--americanas quanto a sua fortaleza 
e a sua capacidade extraordinâria de sobreviver, quer 
fincad~ a,_o chão quer cortadas, já transforriiadas em 
produto industrial. Sabe V. Ex• que a técnica de nave-
gaÇão- fluvial que se desenvolve na Amazônia, para oS 
gr~ndes barcos construídos na região, ela utiliza para o 
seu cascos o âmago d~ itaúba, que é uma árvore que re-
siste a J).ada .men9.s de cem a~os às influências corrosivas 
dos riOs que ela percorre depois de transformada em cas-
co dC:' einbarcações fluviaiS. De sorte que, nobre Senador, 
não hã nenhum perigo desse apuizeiro, que V. Ex.• vê na 
"F"rinte Libeial, devofar o PMDB. O PMDB é constitui .. 
do de itaúbas, de acariquaras, de mognos, a mesma cons-
tituição, enfim, que tem o Partido de V. Ex• O que se tra .. 
ta, todavia, ~ de uma disputa amplamente democrâ.tica. 
Finalizando, quero fazer ver a V. Ex• o mal que os cava· 
los têm causado a este País. Veja V. Ex• que o Presidente 
João Figueiredo está padecendo de uma doença oriunda 
de uma distensão que Sua Excelência sorreu na coluna 
quando montava um potro magnifico, nascido e criado 
na Granja do Torto. E o.bserve-se que o Vice-Presidente, 
Aureliano Chaves, hã dois dias, levou um tombo de um 
cavalo e quebrou o fêmur. 1:: O- mal dos cavalos, nobre 
Senador, dentro da política nacional brasileira. Por isso, , 
nos deVeinos pôr ã pàrtê; fiquemos apenas com os cava-, 
leiros, como V. Ex'-

-0 SR. JORGE KALU.ME- Muito obrigado. Atê os 
cavalos éstão recusando o Sr. Aq.reliano Chaves, confor
me diz V. Ex• Quanto ao primeiro caso, está dentro da 
profissão: ê um hâbil etn cavalaria, monta bem, ~natural 
qu-e--aconteça o inesperado tambêm. O próprio piloto de 
avião, às '{ezes, vem abaixo. 

9 Sr., FÜi~ Lucena _:_ São acidentes do hipismo. 

O SR.. JORGE KALUME- Exatamente. 

O Sr~ Carlos Alberto - Permite V. EX' um aparte? 

O SJt •. JORGE_ KALUME_- Sobre a palavra híbrido 
diz o dicionarista: - não precisá. explicar, mas para ficar 
bem dimensionado no pensamento eu trouxe escrito;_ ê 
anomalia, iiregularidade; ou, híbrido "que provém do 
cruzamento de espécies diferentes ... (que coisa adequa· 
da!) ... _composto de elementos de origem diversas." Nun
ca vi um pensamento ou uma trudução tão adequada 



3386 Ter~ea-feíra 25 

para a .. híbrida frente" que alguns chamam liberal; eu 
chamo frente que marcha de costas, porque não tem co~ 
ragem de enfrentar coisa alguma. 

Mas, eu gostaria de ouvir o nobre Senador Carl~s Al
berto. 

O Sr. Carlos ~lberto- Senador _lprie Kalume1 estou 
ouvindO V. Ex• nessa anâtiSe que faZ a respeito daQueles 
que abandonaram o nosso Partido e hoje camiiJ.ham 
para uma Frenle, ou seja; para uma Aliança chamada 
Demociática, C aqueles que participam da debanda são 
estigmatizados como- liberais. Então, às vezes, fico pen
sando como· é que os nossos filhos, os nossos netos vão 
ler no futuro as coisas -da História do Brasil, de 1964 a 
1985. Tenho absoluta certeza que os professores vão ter 
dificuldades, no que -diz respeito às aJ.!las que terão que 
dar sobre a História do Brasil. Porque, vê V. Ex•, Sr. 
Presidente- e eu me dirijo ·mais aó Senador Fábio Lu
cena, homem de imprensa como eu, pois- viveu o -regime 
do autoritarismo nas redações de jamais, redíg1ndo arti
gos, redigindo matérias políticaS e~ evidentemente,-sendo 
censurado, policiado e patrulhado - e vê V. Ex• meu 
caro Senador Jorge Kalume, que haveremos de ter difi
culdades, em termos de futuro, quando tivermoS que ex
plicar à Nação que Armando Falcão ~ um liberal. Já 
pensou ter que explicar à Nação que Armando Falcão, 
que puniu, que cassou, que tentou expulsar ... 

O SR. JORGE KALUME - Autor da Lei Falcão. 

O Sr. Carlos ;Jberto- Exatamente, ainda hoje existe 
essa lei Chamada Falcão, que proíbe que a classe política 
apareça nos programas de rádio e televisão. Foi aquele 
homem que fez com que_ o político apareceSSe no vfdeo 
apenas com a fotografia 3x4. Pois bem, esse homem ten
tou inclusive expulsar jornalistas do Brasil. Lembro-me 
do caso Mino Cilrta, jornalista da revis~a Veja, que por 
duas vezes Armando Falcão tentou expulsá-ia do Pafs. 
Era uma censura rígídá à -impren·sa. Quem não sofreu 
nas mãos de Armando Falcão? Hã pouco tempo, Ar
mando Falcão - e as coisas, me- permita:, são ínteres~ 
santíssirriaS - ·mas hã pouco tempo Armando Falcão 
andava nas ruas do Rio _de Janeiro com vários segu
ranças para protegê-lo. Hoje, ele anda só nos braços do_ 
povo! 

O SR. JORGE KALUME- Agora, ele é um liberal. 

O Sr. Carlos Alberto - Como as coisas mudam neste 
Paísl Vã V. Ex• que hoje Armando Falcão é um ídolo, 
dentro do esquema de forças que promove a candidatura 
de TancredQ Neves. Vejam Y. Ex•s:_ eu ter que chamar 
.. Toninha Malvadeza", eu ter que chamar Antônio Cai:
los Magalhães, hoje, de liberal, neste País, vai doer mui
to, isto vai ser difícil para o povo entender, em termos de 
futuro" ... Por isto, eu gostãria de enaltecer o Pronuncia:. 
ment_o de V. Ex• nesta tarde, fazendo uma análise global 
acerca do que vai ser eSsa Frente Liberal, uma frente, 
como diz V. Ex•, híbrida. Eu gostaria também de colocar 
entre aspas .. que eu não_ acredito - e concordo com V. 
Ex' - que homens como Fábio Lucena, que sofrem com 
Armando Falcã.o e tantos outros que estão na Oposição, 
possam agora aplaudir este movimento que- luta pela 
eleiçãO de Tahcredo Neves". Mas, eu sei o porqu!: Aure
liano Chaves, JoSé SarneY, Armando Falcão e tantos ou
tros que estão à frente desse movimento, estão com 
medo do revanchismo, pura e simplesmente. O que está 
acontecendo na Argentina fez com que alguns políticos 
do PDS pensassem· em temias dC futuro, estãO com 
medo do revanchismo, e para o outro lado passaram a 
fim de poderem se agasalhar ... 

O SR. JORGE KALUME- Os que têm pecâdo, os 
que temCm, os que têm culpa! 

O Sr. Carlos Alberto- QUerO sabe! quandO, realmen
te, acOiitecerã o grãnde desfecho dos jovens, porque este 
Pafs ainda será revolucionário, os jovens vão se levantar, 
os jovens irãO proteStar. Não acredito que a minha li!:e-
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ração vá ter que conviver com Armãndo Falcão nova
mente. Por isto, estOu sofidârio coln o prõl1unciamenl0 
de V. Ex• e acho que coloca muito bem Õ termo ''fi-ente 
híbrida", frente daqueles que ontem torturaram, daque
les que ontem massacraram, daqueles que ontem puni
ram, daqueles que ontem cassaram, daqueles que ontem 
baniram, daqueles que ontem oprimiram. Então, essaê a 
frente liberal, e tenho certeza que os meus netos não vão 
saber estudar a História: do Brasil de 1964 a 1985. 

O SR. JORGE KALUME - V. Ex' tem razão. 
Sr. Presidente, esta Casa também -eStá honrada com a 

presença do Senador Ma!Cos Freii'e;-cutto, inteligente, 
verbo fácil, defensor intransigente do seu Estadó, Per
nambuco, foi candidato a Governador nas eleições pas
sadas e o seu adversârio, Roberto Magalhães, o derro
tou. Eu quero saber _se nas eleições de 1986 Marco Ma
ciel vai ter a coragem, j~ que é da Frente- porque aca
bei de saber, hã poucos dias~ que .Marcos Freire vai ser 
candidato _a Governador etC Pernambuco,::;.. m"ás quero 
saber se Marco Maciel, com o seu poder di fogo, vai lu
tar em favor do seu novo companheiro, àquele que on
tem ele hostilizou? E a propósito disto, Sílvio L~ite esc·re
ve no jornal Última HOra, do-dia "2J; um !i.rtigo interes
sante, e curto, que vou ler, até para melhorar o nosso ra
ciocínio: 

''POLITICA 

Os governadores têm 
idênticos problemas 

Silvio Leite 

Os pal_cos e cenários podem ser difererite"s, os per
sonagens também mudam, mas em toda essa ence
nação da peça sucessória os problemas políticos 
atuais e a serem enfrentados pelos treze governado
res do PDS se assemelham, principalmente entre 
aqueles desejosos de apOiar Tancredo, mas temera-

- sos pelos aco!dos poFticos com o PMDB e seus a_!-__ 
gozes adversários nas recentes eleiçõeS de 1982. 

Por rrt?is capaz_es _gue )ej~m;-~ifj.~_!l_!lle!l~e. canse-_. 
guirão ficar na pririleíia Iiriha da liderança, se forem 
piua o PMÍ>B ou venham a formar no ainda utópi: 
co Partido Liberal ProgresSista." 

Não sabia que tinha uprogressistã.", agora um novo 
partido, liberal e progressista. 

"Eis a razão de todos estarem relutantes, alguns 
apenas querendo jogar mais para a platéia, fazendo 
charme ou, no núnimo, valorizando-se, o que, em 
politica, é muito natura] e nada tem lã muito de cen
surável. 

Pelo lado do PMlJB só existe o exemPlo de Mi
nas, um modelo não muito recomendável àqueles 
outros governadores dispost~s a marchar para esse 
mesmo tipo de acordo. Como não tem nenhum im
becil e todos são-profissiõri.ais da política, cOm expe· 
riência parlamentar, dificilmente a experiência mi
neira se estenderá a outros estados oposicionistas. 

Todos os estados onde o PMDB não conseguiu 
vencer - sem exceção - os candidatos- derrotados 
não ficaram desgastados. Muito pelo contrário. Em 
razão da acirrada campanha, das acusações troca
das, do baixo nível em quase todos estados, as fissu
ras ainda encontram-se muito aparentes. Por serem 
políticos dignos, não se sentirão à vontade de subi
rem no mesmo palanque. Atê agora, só" - estã em 
.. negrito", letras grandes - ~~Antônio Carla~ Ma
galhães. Porém, esse é um homem sem compromis
so com o passado e nem com a palavra. 

Na Bahia, como João Durval conviver com Chí
co Pinto? E Roberto Magalhães com Arraes e Jar
bas Vasconcelos? Será. fácil para Hugo Napoleão es
quecer as injúrias -de Alberto Silva? Por acaso Jair 
Soares já se eSqueceu de Pedro Simon? O mesmo 
acontece com_Jaison Barreto em relação a Espifi
dião Amin e Jorge Bornhausen? No caso do Rio 
Gi'ande do Norte, só porque Dinartc Mariz morreu 
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os Maia já perdoaram Aloísio Alves? e o caso de 
Alagci"as. em- rclaçãO i J oS6 -Costa, bivã.t!iO SurUagy 
e Guilherine Palmeiras. Cori::J.o se _obseiva, oS 
problemas são idêntiCos- e _82 ãinda- está muito pre
sente para esquecimento. Mesmo porque o povo 
não esquece tão facilmente." 

__ Cui~__?o PMDB! Eu é _ _que estou dizen~o ag~ra. 

-O Sr. Gastio Mliller- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Pois não. 

9 Sr. Gastão Müller- Senador Jorge Kalume, o final 
de suas Palavras foi genial, porque é dentro desses princí
pios que vou ter o prazer de aparteá-lo. Quero agradecer, 
em nome do PMDB, penhoradamente, a preocupação de 
V. Ex• com o nosso Partido. Isto é genial, porque nós 
não estamos tão preorupados com o que está acontecen
do com o PDS. Quero, agradecer a V. Ex•. em nome da 
Frente Liberal que não está presente por nenhum dos 
seus representantes, pela preocupação de V. Ex• com o 
pessoal da Frente Liberal. Faço votos também que o 
PDS seja feliz na campanha da sucessão fe_deral, que no 
ano de 1986 saia o Partido fortalecido com as eleições. 
Isso é que V. Ex• deveria desejar e não levantar picui
nhas; porque, Jarbas Vasconcelos não_acerta com Marco 
Maciel, isso_ -6- problema nosso, dombs"iico, que cabe a 
nós resolver. Agora, quanto a Armando Falcão, quero 
lembrar que S. Ex• expressava, nada mais, nada menos, 
o pensamento do Governo da época do Presidente Gei
sel. Sabe querri foi o relator da Lei Falcão no Congresso'? 
O Sr. Jarbas Passarinho e S. Ex' Qeu parecer favorâvel. 
Porque, então, execrar Armando Falcão? S. Ex• simples
mente, expressou a vontade e o pensamento da época. 

O-SR. JORGE KALUME_- Como os tempos mu
dam, nãO é? V. Ex•, hÓje, defendendo Armando Falcãol 
~~o ~~ .~~mpos iriti_da~. os homens! 

O Sr. Gastão ·Müller - Execrar Armando Falcão é 
u_ma injUstiça. Então, V. Ex' execre o Governo Geisel, 
eXecre a -Revolução, porque _essas duas entidades é que 
estavam no poder. A Revolução, expressa por Geisel e 
Geisel expressa o Ministério da Justiça o_ pensamento 
dessa Revolução. De modo que a Lei Falcão foi produto 
gerado_ pelo pensamento e a mentalidade da época. Por 
que jogar tanta pedra em Armando Falcão? Por que não 
s~ j_pgou, antes, quando S. Ex• êrã. do PDS? Só agora que 
Armando Falcão passou a ser essa fera tão condenada e 
tão- execrada. Não tenho procuração de Armando Fal
cão, não o conheço, nunca o vi mais gordo ou mais ma
gro;-só por fotografia e televisão. Agora, ê. uma injustiça 
que está se praticã.ndo a S. Ex' Então, tenham a coragem 
de atacar o Goverilo Geisel, a Revolução, que criou a 
Lei Falcão, eJarbas Passarinho, uma das mais eminentes 
figuras da Revolução, que como relator, aqui~ aprovou
a. 

O SR. JORGE KALUME - Não atiro fa"rpas ao 
PMDB, ê a crítica que fiz 'aprendi com V. Ex•s Qu-antas 
vezes não fizeram e fazem críticãs aos riossos ComPaiihei
ros? Aprendi com V. Ex•s Sempre me mantive quieto, do 
lado da situação, do lado da Maioria ... 

O Sr. Gastio Müller - Ex-Maioria! 

O SR. JORGE KALUME- Por enquanto ainda so
mos! 

O Sr. Jutahy Magalhães - Ainda Maioria. 

O SR~ JORGE KALUME- Ainda somos Maioria e 
vamos cOniinúar Maioria. 

Não estou criticando o PMDB, o que estou criticando 
é essa adesão ao PMDB de elementos que até ontem ... 

O Sr. Gastio Müller --Eu não disse que V. Ex• está 
criticando. Eu agradeci a preocupaçã.o com o misso Par
tido. 



Setembro~ de 1984 ~~DIÁRIO DO CONGRESSONAClONAL (Seção II) 

O sR. JORGE KALUME- Mas vai ser um alimento 
indigesto, no meu modo de pensar, para o PMDB._ V. 
Ex•s terão que vomitar isso-....:.. desculpe-me pela expres
são, não sei se o Regimentõ permite- terão que devol
ver esse alimento indigesto. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me permite um 
aparte? · 

O Sr. Gastão Müller - Isso do ponto de vista de V. 
Ex• par8. nóS pode ser um manjar. 

O SR. JORGE KALUME- Não acredito. Não acre
dito que' sirva de lenitivo, de bálsamo• ou de antiâcido 
para V. Ex• --

O Sr._ Gastão Müller- V. Ex• gosta de abacate? 

O SR._ JORGE KALUME - Diga a seu racíocinio 
primeiro. --- --- --

O Sr._ Gastão-Müller- Eu não suporto, é o único-ali-
mento que não consigO ingerir.- -- ---

O SR._ JORGE KALUME - Então, nós pensamos 
iguais. 

O Sr. Gastão Müller- e uma questão de sabor. A 
Frehte Liberal ê saborosa. 

O SR. JORGE KALUME - Por enquanto, por en
quanto!· 

O Sr. Jutaby Magalbies - Permite-me V. Ex• um ~ 
aparte? · 

O SR •. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•, com pi"a
zer. 

O Sr. Jutaby Magalhies- Nobre Senador Jorge Ka~ 
lume, não é pelo fato de ser adversário, candidato da 
Oposição, que vou fazer qualquer reparo de ordem pes
soal, de ordem moral, ou seja de que forma for, aõ eX
Senador Tancredo Neves. Tenho por S. Ex~ o maior res
peito, admiro por sua inteligência, não tenho conheci
mento de sua obra administrativa para poder aplaudi-lo, 
mas sei que ê um bom orador, tem inteligência bastante 
para manifestar pontos de vista que sejam aceítos e com
preendidos pelos adversãrios. Por isso que eu vejo a difi
culdade que S. Ex.•. estã na .momento - conforme V. Ex• 
bem diz no seu pronunciamento; porque uma pessoa 
com as qualificações da ex-Senador e ex-Governador 
Tancredo Neves, se não fossem as suas dificuldades, res
pondendo a uma pergunta da Folha de S. Paulo, não da
ria esta resposta: 

"Folha - E essa política deverã ter uma tendên
cia conservadora em sintonia," por exemplo, com o 
pensamento do Dr. Olavo Setúbal ou uma política 
mais próxima daquela preconizada pelos economis
tas do PMDB? 

Tancredo- Uma política qUe conCilie todas as __ 
ações. Primeiro é controle da inflação e a retomada 
do desenvolvimento económico. Promover o.desen
volvimento econômico descontrolando a inflação 
não é promover o-desenvolvimento econômico, ê 
agravar a situação do País .. O controle da inflação é 
fundamental para que o desenvolvimento económi
co se torne estável e produtivo. 

Folha - O Senhor falou em conciliar as corren
tes. O Senhor acha_.is.~ possível, Dr. Tancredo? 

Tanctedo- Vamos ver ... Se não for possível, eu 
tomarei a minha decisão." 

Esta ê uma respõSta de um candidato a Presidente da 
Repúblicâ., inteligente como o Dr. Tancredo? Não é 
possível que a esta altura ainda o Dr. Tancredo não te~ 
nha um pensamento da política econõmica para mostrar 
à opinião públi~a. O que é isso.? e. o receiio da Frente Li
beral! e uma Frente de tantos pensamentos ideológicos 
que S. Ex' não tem a coragem para se definir. E, não 

pode se definir, porque se S. Ex' disser que estâ com o 
pensamento econômico na linha do PMDB, perde o 
apoio do Dr. Olavo Setúbal e de todos os seus compa
nheiros banqueiros. Então, é preciso pisã.r em ovas sem 
dizer. o_que pensa, para fazer com que muitos desses em
presários, como os Sr,s. Abílio Diriiz; Ailtónío Ermfrici 
de Moraes, Olavo Setúbal, Bueno Vidigal e tantos ou
trOs, fiquem pensando em dar unl mergulho no escuro. 
Eles não. sabem se a piscina ·tem âgua, não sabem se a 
política económica -do Dr. Tancfedo súâ estatizante ou 
não, não sabem quem estão apoiando. Ninguém sabe._ 
Quem sabe qual é o pensamento económico dO Dr. Tap
credo Neves, quando já declarou o que é que pensa fazer 
se por um acaso chegar ao Governu~ que não-chegarã? S. 
Ex~ nãõ tem nada pai-a dizer. Quanto à Frente Liberal, 
eu a respeito. Penso que uma pessoa pode ser candidato 
d~ uma frente política, mãS ·só -i'espeitõ-quarldo essecan: 
didato senta-se à mesa com os representantes de todos os 
pens-amentos ideológicos de todos os segmentos da socie
dade, e prepara um documento que signifique o seu pro
grama, um programa mínimo de açã·o, com o apoio des
sa- frente política. Mas aqui não! Aqui discUte-se que o 
Dr. Tancredo é bonzinho, que o Dr. Tancredo é um ho
mem de bem. Todos nós sabemos. O que mais se faz 
aqui? Faz-se o patrulhamento contra uma pessoa, num 
puro maniqueísmo: de um lado, está todo o mundo do 
bem do outro lado, está todo o mundo do mal. b isso 
que se quer- fazer no Brasil. Não se discute idéias. Estou 
com Uni Pronunciamento, talveZ "ainda para hoje, exata
mente dentro dessa linha de pensamento de V. Ex• o que 
estamos vendo no Brasil, hoje, é um caso sul generls. Es
tamos vendo a Oposição contra o voto seCreto, a Opo
sição contra a derrogação da "Lei Falcão, a Oposição Dão 
querendo o debate entre dois candidatos a Presid:ente da 
República para conhecimento do pensamento de cada 

- um pela opinião Pública para, aí sim, fazei' uin julgamen
to dos seus candidatos. Pesquisa, hoje, é sobre alguma 
coisa a respeito do candidato, se gosta do candidato, se 
não gosta do candidato. Mas qual é a pesquisa, hoje, ba
seada nó pensamento do candidato, no programa do 
candidatb? A Oposição não aceita debate. Então, quan
do, no momento, se quiser falar sobre política, sobre teo~ 
ria politica, penso que, na Oposição, teremos que Pedir 
aos companheiros Armando Falcão, Antônio Carlos 
Magalhães, para exporem o pensamento da Oposição 
brasileira. Se não obtivermos pontOs satisfatórios, Va-
mos pedir ao -companheiro José Sarney, para acabar a 
exegese do pensamento oposicionista. 

O Sr •. João Lobo- Permite _V. Ex• um aparte! 

O SR. JORGE KALUME - Pois não. . ~ 

O Sr. Joio IAbo - Somente para Complementar o 
pensamento do $enador Juthay Magalhães. Acho que o 
Senador Jutahy Magalhães estâ. sendo muito miseriéOi-
dioso, quando diz que é por esperteza e habilidade po1íti
ça_que o GOvernador Tancredo Neves não define o seu 
programa econômico. Acho que ·não. Acho que não é 
pOr habilidade política, mas porque ele nunca se deteve a 
fazer nada em termos reais. Essa posturà evaziva-é Cai:ac~ 
terisfica do estilo do ex-Governador Tancredo Neves. 
Agora, no recente governo do Estado de Minas, para 
acomodar compromissos assumidos, sabe Deus como, 
na sua eleição, o seu ato mais brilhante foi a criação de 
cinco novas secretarias, para agasalhar compromissos jâ 
feitós-. Entãõ, rião é de admirar que ele não tenha defini
do política enconômica, o que ele vai fazer com o BNH, 
o que vai fazei Com a dívida externa. Só fala em termos 
gerais, em termos democráticos e demagógicos. São ape
nas declarações de princípios que ele faz. Todo o Brasil 
está vendo que ele tem retardado o debte na televisão 
sobre os seus programas, porque eu acho que ele, real
mente, ainda não ·tem uma idéia nítida sobre eles; ainda 
não teve tempo de ser assess~rado e bem assessorado pe
los seguidóres, para que apresentem um programa. 

O Sr. Jutbay ~agalhies- Segundo está na entrevista 
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do De. Tancredo, ele vai buscar asse.ssoramento com o 
Dr.· Mário Henrique Simonsem. 

O Sr •. JORGE KALUME - Muito obrigad6, preza
dos colegas, Senadores Jutahy Magalhães e João Lobo, 
pelo aparte, mas devo dizer que pelo que se ouve., pelo 
que se lê, as idéias do candidato são assim hermafrodi
tas, nem Roberta Close, nem Roberto Close, são linha 
do meio. Além da Frente ser híbrida, ela também é egofs
ta ... 

~O Sr. Gastão MWier- Risca isso da Taquigrafia, Se
nador Jorge Kalume ... 

O SR. JORGE KALUME - Eu explico. Porque é 
egoísta? O Vice-Pfesidente da República, Dr. Aureliano 
Chaves, era um do.s candidatos a Presidente da Repúbli
ca. Foi Preterido. O Dr. José Sarney também 
candidatou-se a Vice-Presidente. Foi preterido~ O Dr. 
Marcos Maciel queria representar também a ala do Nor
deste. Foi preterido. Quer dizer, o egofSmo prevaleceu 
aos interesSes do Partido, sobre o qual eles se abrigaram 
para fazer a sua marcha politica ao longo de 20 anos. 
Ouvirei V. Ex•, Senador GastãO' Müller. 

O Sr. Gastio Müller- Quero reiterar os meus agra~ 
decimeritos, agora extensivos ao eminente Senador Ju
tã:hY M3.&aUiâes e ao nobi-C Senador J oã.o Lobo, com 
quem eu· tanto ~impatiZo. 

O Sr •. Joio Lobo- 1:: reciproco. 

O Sr. G~tãõ MWler- Os dois.est~o muito preocupa~ 
dos, coffio V. Ex.~. com problemas nossos, da Frente Li
beral, programa de governo de Tancredo, etc. Isso é 
problema nosso. Agora, o tom com que o Senador Ju. 
taby Magalhães falou, parece que a eleição 6 direta. Nós 
temos o PMDB, a Frente Liberal C os Partidos da Opo
sição que vãci disputar o pleito, de acordo com as regras 
estabelecidas -que, infelizmente, não conseguimoS 
modificá-los. 

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex~ me permita uma in~ 
terrupção no seu aparte. Não é problema de V. Ex•, o 
Programa de candidato ê problema do País. Não ~ só 
eleição direta que o candidato tem que dizer o que pensa. 
não. A obrigação do candidato é saber o que pensa. 

O Sr. Gastão Müller- Correto. Agora V. Ex• está 
preoCUpado quanâo ele- vai lançár esse programa. 

O Sr. Jutahy Magalhies -Já deveria ter lançado hâ 
muito tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. Ex• 
não pode apartear o aparteante. 

Ü S~.- Fábio Lucena - Nobre Senhor Kalume, 
permita-me só uni registro: já é um bom sinal a presença 
do Senador Jutã:hy Magalhães na Bancada do PMDB ... 
(Risos.) 

O Sr~· Juta.hy M:agalbíles- Pois é, está tudo tão mistu· 
rado hoje que não sei mais onde é qUe estOu. 

OSR. JORGE KALUME- Estâ de frente, mas não é 
da Frente. 

O Sr. Gastio MUller- Essas preocupações que levan
tei aqui são naturais. Agora, por outro lado. estou comu· 
nicando que, no momento oportuno, o futuro Presidente 
Tancredo Neves apresentará à Nação o seu programa, o 
que pretende fazer se for eleito Presidente da Reptíblica, 
etc. Não se afobem, não entrem em pânico, porque tudo 
será feito de acordo com o figurino. O ex-Governador 
Tancredo Neves, que vai para a Presidência da Repúbli
ca com um manancial de 50 anos de vida plÍblíca, nilo 
pode estar, a esta altura da campanha indireta, infeliz· 
mente, sem preocupações para apresentar um programa. 
De modo que V. Ex•s, como diz o Senador Fábio Luce-
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na, parece que entraram em desespero. V. Ex•s sempre 
enfrentaram uina luta contra a aritmêtica, porque ã. 
Frente Libéi-al mais os Partidos da Oposição, mesmo 
com as defecções previstas ou que V. Ex•s imagínam que 
vão acontecer, não tem como perder a eleição indireta do 
dia 15 dejanciro. De modo que V. :Ex.•s estão apavora
dos, entraram em pânico e c_omeçam a -agfessãÕ Verbal 
ao eminente futuro Presidente da República. 

O SR. JORGE KALUME- Eu não sou Arquimedes, 
mas deverei dizer a V. Ex•que, no dia 15 de janeiro, às 18 
horas e 1 minuto, V. Ex• terá a resposta. E mais: quanto 
·a programa, o candidato lançado pelo PDS, o eminente 
.brasileiro Paulo Maluf, jâ tem programa. 

O Sr. Gastio Müller --Só quero observar, nobre Se
nador Jorge Kalume, que nós não cobramos nada. Nin
guém aqui falou ou aparteou em nome do eminente ... 

O SR. JORGE KALUME- Nilo, V. Ex• falou em 
programa, disse que o Dr. Tancredo Neve:s iria organizar 
o programa. 

O Sr. Gastio Müller- Vai organizar, está preparan
do. 

O SR. JORGE KALUME -Mas o candidato deve 
ter o programa para nós conhecermos e julgarmos. O 
programa não ê para depois, é para antes. 

O Sr. Gastão MUller --_v. Ex• não tem algum direito 
especial de exigir que seja- ag'ora. 

O SR. JORGE KALUME- Ü?mo eleitor e brasi~ei-: 
ro,. tenho o direito de exigir. 

O Sr. Gastão MUller- Mas as eleições serão em 1 S de 
janeiro. Haverá muito _te~ppo. Não hã_ problema_. 

OSR. JORGE KALUME- Já é tempo de mostrar o 
seu programa. 

O Sr. Gastão MUller - Nós não estamos cobrando 
aqui nenhuma defiriição e nenhum programa do PDS. 

O SR. JORGE KALUME- Qualquer candidato tem 
a obrigação de mostrar, com muita antecipação, o seu 
programa, as suas intenções. 

O Sr. Gastão Müller - Quem disse que ele não vai 
mostrar? 

O SR. JORGE KALUME - Para cumpri-lo ... 

O Sr. GaStio Müller- Agora V. Ex• encl?riipridou a 
conversa. Isso já é outr:~._ história. _ 

O Sr. Carlos AJbertCJ - Nobre Se:n_~dPr lorge Kalume, 
eu gostaria de dar aqui o meu aparte. 

O SR. JORGE KALUME- E_um prazer muito gran.; 
de ouvir V. Ex• 

O Sr. Cados Alberto- Se_ o Sr. Antônio Çarlos Ma
galhães, da Bahi~, tiver alguma participação na elabo
ração do programa, tenho absoluta certeza de que, como 
ele chegou aos Ministros militares e também ao __ Pres.i: 
dente da República para pedir mão de ferro, ou seja, a 
ditadura, ele vai tentar inflUenciar para o retorno do au
toritarismo.- Este -é o programa que talvez seja traçado 
pelo ex-Governador da Bahia, Toninha Malvadeza. 

O SR. JORGE KALUME - Gostaria só de saber 
como ê que o nosso eminente colega da Oposição-, que eu 
respeito e estimo, vai poder cumprir um dos itens do seu 
estatuto: 

"'O PMDB não servirá de instrumento- aos que
colaboram - deveria ser também aos que colabora
ram - direta ou indiretamc:nte, com o Gõverno, 
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nem aos que não estejam realmente dispostos a par
ticipar-de uma obra Oe mobiliZação- p-cipulaf."-

Está aqui no estatuto. 
Sr. Presidente, respondendo também ao que disse o 

eminente colega do Amazonas, Senador Fábio Lucena, 
com relação aos militares, li hoje, alías num jornal de on
tem, um artigo de Austregésilo de Athayde a respeito d~s 
militares, um homem sério; bem informado, um dos ve
lhosjom~listas desta República,- a~ho que ele vem do 
hnpério, :-com uma larga experiênCia, acho até que tem 
mais exPeriência do que o Tancredo. 

O Sr. Gastão Müller - Se viveu mais, tem! 

O SR. JORGE KALUME- Tancredo t_em 50 anos 
de experiência, não ê? Com 50 anos de experiênmcia, na 
vida militar, já estaria reformado. 

MaS, diz o ilustre jornalista Austregésilo de Athay_d~: 

Os militares, segundo prescreve a Constituição 
da República, respondem pela manutenção da or
dem interna, Com o mesmo grau de zelo com que 
lhes incumbe a defesa da soberania nacional. Am
~as inte_~ram a_ natu!~a _específica de sua missão. 
Estar nos quartéiS, éntff:iueS -i os cuidadoS -de sim 
aperfeiçoamentO profissiomil, em busca do máxino 
de eficiênCia, ilão significa, como alguns põuco afei
tos ao raciocínio exigem, que- Õ.s militares -como ci
_dadãos e soldados deixem de acompanhar com a ne
cessá_ri& vigilânci~ os ratos políticos e as paixões que 
eles costumam suscitar. 

Semelhante desligamento das Forças Armadas 
não-eXiste em nenhum país do mundo.- Por que 
querer só no BraSil? Pergunto eu. · 

O Pentágono exerce nos Estados Unidos uma in
fluência discreta mas constante visando a condicio
nar-a políúéa ao interesSe máiõf-da segUrança dO 
país. O mesmo sucede nas democracias européias, 
sendo inconcebível que o braço armado embora 
submetido às decisões do cérebro: se mantenha iner
te quando ocorram circunstâncias capazes de com
prometer o destino e a segurança que lhe cumpre 
preservar. As corporações militares pensam, logo 

~ -existem, segundo a definição cartesiana. 

Gostaria que, nesta Oportunidade- sei que o PMDB, 
quer isentar, com toda a minha lealdade. ... 

(J SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fa2;endo 
soar a campainha)- O tempo de V. Ex• estã esgotad_o. 
Peç_o que atenda a solicitação_ da Mesa. 

O SR. JORGE KALUME- Já concluirei, Sr. Presi
dente - gosto de cumprir ordens. Vou cumprir o ho
rário como sempre cumpriram os meus qUeridos colegas, 
inclusive o nobre Senador Fábio Lu~a. 

Por exemplo, vejam esta fotOgrafia qUe Comprei hâ al
gum tempo, na mesma se pode ler;. "já! PCB -:,_legalida
de". Estava esta faixa no plenário da Câmara, em 
Brasília- é o vermelho que V. Ex• tan_to combatr:_ ou, 

- aliãS~·quer-éõmbater:__,---· -·= 

O Sr. Hélio Gueiros -. Não foi do SNI? 

O SR. JORGE KALUME- Não! Compra-se, e aqui 
tem o nome do estúdiO. -

Tenho aqui outrã. fotografia e nesta Vê-se a foiCe, ven
-dida na Câmara; no dia da convenção, do monólogo do 
candidato único à eleição indireta, Tancredo Neves. Está 
aquil não havia nenhum soldado, sargento ou tenente 
das __ Forças Armadas, não havia nenhum militar, eram ci

-vis. 

O Sr. Gastão Müller - Quem é que disse? 

O SR. JORGE KALUME- era tão pequeno o am-
biente "qUe d<iva para conhecer. -
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O Sr. Fábio Lucena - Estavam à paisana! 

O SR. JORGE KALUME- Volto às fotografias, ou-
- tra e mais ouir~. ~'Brasil, rumo à vitória", com a bandei

ra do PC brilhando, e assim por diante; não foi em Goiã
nia, foi dentro do recinto da Câmara e ninguém, nenhu
ma voz se levantou para coibir esse abuso, ninguêml 
Não apareceu a Bandeira Nacional. 

Aqui tenho também a mesma coisa, nesta foto em. 
Belo_Horiz_onte, na terra do candidato, que nem 6 contra 
nem a fãvor, muito pelo contrário. ~ um mineiro, com 
50 anos de experiência~- e assim vai.ser o Brasil. 

O Sr. Gastão Müller - O que tem isso a ver com o 
Colégio Eleitoral? Nós vamos disputar no Colégio Elei~ 
torai de acordo com as regras estabelecidas. 

O SR. JORGE KALUME - Outra fotografia, esta 
em São Paulo, na terra do homem. "franco'\ como 6 o 
nome dele? Franco Montoro, que também honrou esta 
Casa,. "franço"! Mas, não tem sido franco à frente do 
Estado. 

O Sr. Gastão Müller - Este ê o ponto de vista de V. 
Ex• 

O SR. JORGE KALUME- fi o que diz a imprensai 

O Sr. Gastão MUller- A imprensa nem sempre fala a 
verdade. 

O SR. JORGE KALUME- Voltando às fotos vemos 
os; "slogans'\ "'Expulsar a ditadura militar". "PCB", 
MR-8" - Eu não sabia do novo partido o MR-8 -
"PCB" e vários outros em São Paulo. 

E tenho outra foto aqui de Goiânia que aliás já foi ex
plicado aqui, aceitei a explicação e não vou comentar 
efuõOra:_n_~o acredite na_versão trazida para esta Casa. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um ligeiro aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex• antes 
de concluir. 

_ 9 Sr. Joio Lobo- Eu não queria deixar de fazer em 
último aparte ao discurso de V. Ex• Es-sa dificuldade 
enorme que V. Ex• está tendo para entender o hibrismo 
da Frente que se formou, da Frente Democrática que es
tá fO-riltada; acllo qUe essa: dificuldade apenas foi lançada 
de outro assunto muíto mais grave~ porque está muito 
difícil ~~ ~n_tendermos, também, o parto duplo do exe
crável, do ilegítimo- Coiêgio Eleitoral. Parece que vamos 
ter gêmeos univitelinos, um preto e um branco, porque 
esse ilegítimo Colégio Eleitoral se eleger o Governador 
Tancredo Neves, vai dar um candidato à Presidência da 
Repúb1ica legftimo; mas, se eleger o Deputado Paulo 
Malu~. umca_ndidato ilegítimo, um Presidente ileg'ítiino. 
Então, são gêmeos univitelinOs um preto e outro branco. 
Essa, também, é a dificuldade com a qual nos defronta
mos todos nós para explicar as ocorrências dessa campa
nha tão discutida e tão posta a merc! da inteligência e do 
racioCúiio dos políticoS brasileiros. 

O SR. JORGE KALUME --Espero que os nossos 
eminent~s e experimentados políticos das Oposições, ex
cluam a FrCiúe; o híbrido eu excluo! 

OSr. Gastão Müller - A preocupação é a Frente. 

O SR. JORGE KALUME- Excluo o apuí, para usar 
de uma linguagem bem amazônica, para não prejudicar 
o .PMDB. Estou apenas alertando, porque para nós ... 

O Sr. Gastão Müll~r- Agradecemos penhoradamen
te a preocupação de V. Ex~ 

O SR. JORGE KALUME - ..• interessa a rivalidade 
do PMDB. Interessa para nós disputar eleições com esse 
Partido, que é fruto do esforço· de cada um de V. Ex•s 
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Não rios interessa o hibridisillo surgidO p0i'íritcrc5sc e, 
exclusivamente, por egoísmo. 

O Sr. Gastão Müller- Quero, ailtes que V. Ex• terrD.i~ 
ne, aplaudir a coerência do senador João- Lobo, qu_e_ 
;empre falou, particularmente e no microfone, que não 
quer que as Oposições cheguem ao Colégio Eleitoral... 

O SR. JORGE KALUME- Mas as palavras do Se
nador João Lobo sã.o minhas tambêm, eu as endosso. 

O Sr. GS:stão Müller - ... para que o candidato do 
PDS ganhe sem competidor. Está certoLCorreto! 

O SR. JORGE KALUME- As palavras do Senador 
João Lobo têm o meu aval! 

O Sr. Gastão Müller - De acordo, o Senador João 
Lobo não quer, nós não vamos ao Cõlégio Eleitoral e 
tudo bem. 

O SR. JORGE KALUME- Mas,- opinião pública 
-eu me pergunto: para que comícios se a eleição é indi
reta? Para popularizar? Se o homem já é popular, para 
que mais popularidade? Para que gastos feitos por a1-
guêm pelo Estado ou do bolso de algum banqueiro que 
amanhã, por certo, terá que usufruir as benesses desse 
partido, se por ventura for ao poder? 

O Sr. Carlos Alberto- Isto não vai ocorrer Senador. 
TranqUilizo V. Ex• de que isso não vai ocorrer.-

O SR. JORGE KALUME - Acredito piamente. 
Opinião pública, jâ âiziain- os pinSadOI-eS, é-bom lfue · 

eu leia e recite estes pensamentos, porque tCiriõs que nos 
louvar no passado, porque a História é o grande mestre 
da vida e quem não segue a lição ou a experiência da His
tória tem que repetf-la, como já diziã Sant<iyana e V. 
Ex•s sabem disso. 

O que é a opinião públicã? Dízia Robert Pee:l: 

.... "A opinião pública é uma mistura de sensatez, 
fraqueza, preconceito, percepção errada, percepçãÕ 
correta, teimosia e imprenSa." 

Não fui eu que disse Carlyle qtie é conhecido diziª-.; ... A 
opinião pública é a maior mentira do mundo." Não Sou 
eu que o digo. --

O Sr. Fábio Lucena- O que é opinião ptiblica para V. 
Ex•? 

O SR. JORGE KALUME - Estou explicando a V. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena~ Não. Eu quero a sua opinião. 

O SR. JORGE KALUME- Segundo William R. ln~ 
ge, 

.. ''Opinião Pública é uma tirania VUlgar, imperti
nente e anônima; que deliberadamente torna desa
gradável a existência de qualquer pessoa que não es
teja disposta a ser comum" 

Pois é, Sr. Presidente, o PDS vai marchar com o seu 
candidato numa eleição indireta, por coerência, porqUe 
sempre defendeu a eleição indireta para estar dentro do 
preceito 'constitucional que nós mesmos, do Congresso 
Nacional, votamos. 

O Sr. Carlos Alberto - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Enquanto isto, elemen
tos de outros partidos, que combateram e combatem a 
eleição indireta e acham que o Colégio Eleitoral é inces
tuoso, aceitam a regra do jogo. 

Onde estâ a coerência? Onde estão os princípios demo
cráticos de quem levou aqui vinte anos defendendo a de-
mocracia?. Nós defende':llos a eleição indireta para este 
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próXiriiO Presidente, depois, nós mesmos, iremoS lançar 
a idéia ou uma emenda constituciona_l para tornar direta 

-- a eleição do vind~uro_ Presidente da República. 

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

O SR. JORGE KALUME - Vai ser o PDS, com a 
ajuâa,lrlClusive, do PMDB. O Presidente Paulo Maluf é 
quem vai enviar mensagem e, tenho certeza, V. Ex•s. ha
verão -de abrigar a idéia. 

O Sr. Gastão Müller - V. Ex•s. aprovam a Emenda 
Jorge Carone, que já está lançada? 

O SR. JORGE KALUME- Já foi lida no Congresso 
Nacional. 

O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador Jorge Kalume, 
gostaria-de aparteaT V. EX• Só paia-dar nl!iis Um adCndo 
dentro do seu pronunciamento. Não sou contra a eleição 
indireta, até porque e.u sou um representante do povo e o 
povo que me deu 330 mil votos, deu-me autoridade para 
representá~lo nesta Casa. 

O SR. JORGE KALUME ~Perfeitamente. 

O Sr. Carlos Alberto- Agora, quero dizer a V. Ex•, 
nobre Senador Jorge Kalume, que o voto aberto é o_ voto 
do tempo do autoritarismo, o voto do tempo do regime 
duro. Acho que poderíamos fazer uma composição com
a oposição, a oposição que defende o voto democrático e 
- quem sabe?- pudéssemos, através de 2/3, modificar
mos e promovermos as eleições, mesmo indiretas, aqui 
no ·congreSsO Nãciorial;·mas com--o voto secreto dC-to~ 
do~. - - -

O Sr. Gastão Müller - Estou de pleno acordo. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• estâ de pleno acordo. 
O Sr. CarlOs Aiberto- Não sei se a Liderança do seu 

partido estâ de pleno acordo. 

' O Sr. Gastio Müller - Não estou falando pela Lide-
rança. Pessoalmente estou de pleno acordo. Não sei pela 
Liderança ... (Apartes paralelos) 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. CarloS Alberto- Então, Sr. Presidente, vou re
digir a emenda e a primeira assinatura que pegar;sefá-a 
do noss_o· colega da Oposição, S. Ex• para que seja o pri
meiro a participar ... 

O Sr. Gastão Müller - Com muito -prazer. 
O Sr.- Carlos Alberto - Vamos buscar, então, a 

eleição índireta, agora, com o voto secreto, porque o 
voto secreto, este sim, é -democrático. Muito obrigado, 
nobre_Senador Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Peço ao
nobre orador que não conceda mais apartes e conclua o 
seU discurso. 

O SR. JORGE KALtJME - Sr. Presidente, gostaria 
. de ouvir 'apenas o Senador Almir Pinto, que já me pCdiu 

aparte anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Em segui
da V. Ex•, por genÚleza, conclua o seu pronunciamento. 

O SR. JORGE KALUME- Perfeitamente, Sr. Presi
dente. · 

o· sr •. A1mir Pinto- Na verdade, Sr. Presidente, o si
nal vermelho está piscando há muito terilpo.-Mas, aten
tei bem para o meu estimado amigo, Senador Gastão 
MUller. S. Ex• divulgou alguns dados interessantes, que a 
candidatura do meu nobre e estimadÕ amigo Tancredo 
Neves conta, na verdade, com um elenco de partidos que 
o apóiam até agora. Mas, esquec~u S. ~· ~quele pes-
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soai, que a imprensa fala, que cstâ cm cima do muro. Eu• 
tenho me pr~ocupado com essa gente porque jâ dizem 
que o muro-·estâ rachando e quando cair pode provocar 
um acideilte. Tem uma figura-interessante. Fi.Iarãm que 
deve ser preocupação dos dois Candidatos prestarem 
atf:nção em quem entra na casa de um e entra na casa do 
outro. Então, me veio à mente a lembrança exatamente, 
de um pleito eleit_oral que se registrou na Paraíba - é 
pena não ter.nenhum dos nossos colegas da Paraíba pre
sente aqui--- Em que um rü"oforista dizia~se amigo df: um 
candidato e era visto constantemente entrando na casa 
do candidato adversário. Se não me falha a-memória, era: 
Mota o seu sobrenome. Então, um amigo do outr-o can
didato disse: "Olha, fulano, você confia tanto naquele 
motorista, naquele taxlman, que é seu amigo, e ele só 
vive na casa do Mota. Todo dia ele entra na casa do Mo
ta." Então, o candidato co_ntrârio ao Mota mandou cha~. 
mar o motorista e disse: "como é, rapaz, você vive aqui 
em mfnha casa dizendo que vai votar em mim, que é meu 
correligionário· e estou tendo notíciaS de que você todo 
dia vai à casa do Mota". Ele respondeu: "'t verdade, Sr. 
Coronel. Todo dia vou à casa do Mota, porque eu nunca 
vi homem tão velhaco como aquele. Hã não sei quanto 
tempo me deve uma corrida de automóvel e nunca me 
pagou." 

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, para concluir, o candidato Paulo Maluf 

tem sido, iilfelízmen"fe, cil.luniado. Combatido, sim, por
que faz parte dõ jogO democrático. Mas, a calúnia, não 
posso aceitar, nem qualquer homem de bem pode aceitá
la. 

Dizia um pensador, 

""se a calúniã fosse uma cobra, seria uma cobra 
voadora: ela tanto rasteja como voa," (Douglas Jer
rold.) 

OUtro_ disse: 

· "nao existe fortaleza que resista à calúnia." (De . 
Moliére.) 

Que coisa bárbara, a calúnia. 
Outro,-De Beaumarchais: 

~·calunie, calunie: alguma coisa sempre ficarâ.". 

M:iS, Paulo Maluf, com a sua conduta.pura, crist:liina,· 
apesar de ier-~ercido os inais altos cargos da República. 
Presidente da Caixa Econômica do Estado de São Paulo; 
Prefeito da càpital de São Paulo, que é um país; Secre-" 
tãrio de TranSportes, Governador, nada até hoje, se pro~ 
vou contra S. Ex\ nãO obstante, o atuar Governador 
Franco Montara ter perdido mais de seis meses do seu 
governo vasculhanào a sUa -Vida. Para mim e para todo 
homem de beiil, isto representa Urt:J. passaporte, um sinal 
verde da Vida de Paulo Malu.f, e me faz lembrar, a respei
to de Paulo Maluf: 

.. Não é dormindo, mas velando, pensando e tra
balhando sem cessar, que se atinge a perfeição e se 
c_onquista_ a celebridade." (Smiles.) . 

~ essa figUra de Paulo Ma~uf que vai governar este 
PaíS cOm idealismo, com pro-bidade e com todos os bra
sileiros. 

Muíto obrigdo. (Muito bem!) 

O Sr. Fábio LUceRa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (LQrrianto Júnior)- Concedo 
a palavr3., pela ord~m, ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. President~: 

Com to_do o respeito e acatamento ao eminente Sena
dor Jorge Kalume, rogo de V. ~x• que seja ó?servã.do o 
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disposto no art. 21, lctr<J,, .. b", § 2~", do Regimento Inter
no, á fun de que não constem do Diário do Congresso 
Nacional e dos Anais expressões anti-regimentais usa
das, naturalmente, desintencionalmente, pelo nobre Se
nador Jorge Kalume em relação ao Dr. Tancredo Neves. 

Ó SR. PRESIDENTE (Lom.onto Júnior)- Nobre Se
nador Fábio Lucena, o Sen~-dor Jorge Kalume usou ape
nas uma expressão que pode ser considerada descortês_ e 
eu jã havia autorizad_o à Mes:a para fazer a exclusão des
sa palavra. 

O Sr. Jorge Kalume -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, pela ordem. 

O SR. JORGE KALUME (Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente;:: 

Penitencio-me se, efetivamente, nos incitis arroubos te
nha usado algum vocábulo que venha ferir a susceptibili
dade ou a honorabilidade do candidato Tancredo Neves. 

Gostaria de saber qual foi o termo que usei, Se for per
mitid_o. 

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, eu direi os ter
mos ... 

O SR. JORGE KALUME - Sr. Presidente, não tive 
essa intenção, nem com o·Dr. Tancredo Neves, nem com 
o Senador. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu disse que V. Ex• não teve a 
intenção. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Podem V. 
Exts. ficar certõs de que a Mesa tomará todas as provi
dências no sentido de fazer excluir qualquer frase ou 
qualquer palavra menos cortês a qualquer candidato, 
nem é descortês, menos cortês sobretudo porque, efetiva
mente,- vamos fazer justiça- O Senador Jorge Kalu
me é um dos parlamentares mais educados que possui 
esta Casa. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peçO 8 pãtavra, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Tein apa
lávra, como Líder, o nobre Senador H~Üo GueirOs_. 

O SR. Htl.IO GUEIROS -,- (P~DB - PA. Como 
.Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr~ ~residente, Srs. Senador~: 

Não era minha intenção, evidentemente, usar da pala
vra, agóra, como Líder do PMDB, mas vejo me a tomar 
essa atitude em face do discurso eloqUente, irónico, até 
certo ponto agradável na forma, do ilustre Senador Jor
ge Kalume que, para alguma surpresa minha, fez a maior 
profissão de fé Iílalufista que eujâ vi aqui dentro deste 
Senado da Repóblica. Esse fato é, realmente auspicioso e 
interessante porque, até então, eu via as expressões oU as 
posições favoráveis ao ilustre Deputado Paulo Maluf di
tas com certas discrição, com certo recato, para não diM 
zer com um certo temor; mas agora, entretanto, tenho 
oportunidade de_ verificar que -o ilustre Senador Jorge 
Kalume, que acumula hoje, a Liderança do PDS, faz 
mesmo uma profissão inédita de fê no candidato Paulo 
Maluf. 

O Sr.Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte? 

Ó Sr. Jorge Kalume- Venho-a fazendo já hã muito 
tempo, antes e depois da convenção. 

O SR. Hlll.IO GUEIR_OS- Todo mundo sabe, aqui, 
que tenho o máximo prazer e satisfação em dar apartes. 
Apenas, nem comecei e, se for aparteado, vou petder o 
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fio da meada, como disse ainda agora, o Senador Jorge 
Kalume. 

O Sr. Jutahy Magalhiles- V. Ex.• fez uma afirritativa 
que merece um aparte. 

O SR. Hf:LIO GUEIROS - Darei jã o aparte a V. 
Ex• Desejo me referir, em -eSpecial, às agressões, embora 
ditas em tom de riso, do Senador Jorge Kalume contra 
os seus ilustre correligionários e colegas do _PDS. S Ex• se 
desdobrou em críticas e impropérios ao grupo que se in
titulou de Frente Liberal, zomba e faz g"niça-até mesmO 
com o nom<:. "liberal". 

Q-Uero dizer a V. EX• que, de minha parte, acho que li
beral, hoj_e em dia, atÇ, "já era"; atualmente, essa expres
são liberal é considerada dêinode, Porque isso é coisa da 
Revolução Francesa. Hoje em dia, niilguénl se gaba mui
to de ser liberal, de modo que acho que os ilustres 
membros da Frente Liberal não estão assumindo nenhu
ma postura de avanço, de alguma coisa de sensacional 
quando se denominam ... liberais". 

Quero, sobre o assunto, contar ao Senador Jorge kalu
me, ou relembrar, porque S. Ex• tem cultura suficiente 
para isso, a fábula d~J, ... Raposa e as Uvas". Desculpem
me a rememoração, mas, é necessária. 

--Uma raposa ia passando e encontrou- Um cacho de 
uvas muito bonito, sazoando, mac;luro, ::;~.petitoso. A ra
posa olhou, ficou atraída, seduzida, e aí deu um salto 
para ver se apanhava a uva. Na primeira tentativa, não 
conseguiu apanhar, mas não desanimou. Deu um segun
do salto, e outra vez fracassou. Cm1ta a fâbula que ela 
tentou três, quatro, cinco vez~s. Quando viu _que era de 
todo impossivel para ela alcançar as uvas, simplesmente 
deu de banda e disse: - .. Estã bem. Não adianta. Elas 
estão verdes". 

Nobre Senador Jorge Kalume, v: Ex•s e seu ilustre ... 

O Sr. Jutahy Magalbies - V. Ex.• me permite? 

O SR. Hf:LIO GUEIROS -... candidat9, o ex
Governador Paulo MalU.f, tudÕ fl.zeram para Conquistar 
e reconquistar o apoio dos seus eminentes colegas que 
compõem a Frente Liberal. Tentaram, tentam e tenta
rão. S por isso que eu acho imprópria e impertinerite a 
sua acusação, porque pode prejudicar o trabalho de seu 
candidato. Tentaram, tentam e tentarão esse apoio; are

-Coriquista desse apoiO,- e somente porque os ilustres 
membros da Frente Liberal estão se mostrando decidi
dos, teimosos na posição que assumiram, é que V. Ex• 
agora estâ quereildo dizer ciue as uvas estão verdes. Mas 
as uvas não estão Verdes nem estão azedas, as Uvas estão 
madu_ras, estão sazonadas, estão gostosas, e o PMDB 
aceita o aPoio dos homen$ da Frente Liberal_porque 
sabe que nesta campanha, Sr. Presidente e Srs. $(:nada
res, há questões de ordem moral que dela fazem parte; 
não apenas problemas de fidelidade partidária, ·de legen
da partidária, mas envolto nisso tudo exis.te, também, · 
um lado moral que fez com que ilustres e eminentes 
membros da Frente Liberal tivessem que tomar essa po· 
sição de um certo repúdio ... 

O Sr. Jutaby Magalhiel!l- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Quero dizer a V. Ex•s 
que não endosso, como hã pouco disse o nobre Senador 
Fábio Lucena, nenhuma injúria, nenhum grávame de ox_:
dem pessoal ao ilustre Deputado Paulo Maluf. Mas, 
quem teve que fazer um julgamento do Deputado Paulo 
Maluf acho que foi o eleitor paulista, que o conheceu 
muito bem, que soube o que ele fez como Pre:>idente da 
Caixa Econômica de São Paulo, soube o que ele fez 
como Governador- do EstadO,- e nunCa o P3rti"do dõ Go
vernQ foi tão esl_llagadoramente derrotado em São Paulo 
do que sob o comando dei Sr. Paulo Maluf, depois que 
ele foi Governador do Estac;Jo ... __ _ 
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O Sr. CariO!J Alberto - E o povo, coitado, em São 
Paulo, hoje decepcionado com o Governador da Opo
sição: 

O SR. HELIO GUEIROS - Quando eu era menino, 
havia unl programa de râdio, Sr. Presidente e Srs~ Sena
dores, que se chamava .. Hora do Pato", dirigido p-or -He
bert Bôscoli, Iara Sales, que ainda vive, e outros mais. E 
ele tinha um slogan: ''se o povo prefere a Hora do Pato, 
para que discutir com o povo?" 

N_<? c_aso do eminente Deputado Paulo Maluf, quem o 
condena, quem o critica, quem não quer dar-lhe chance 
nenhuma mais na vida pública é o p-ovo. ~ o povo, é a 
opinião pública. Não adianta V. Ex•s quererem tapar o 
sol com a peneira, porque existe um sentimento popular 
nacional contra o Deputado Paulo Maluf. V. Ex.ts sabem 
disso, estão convencidos disso, lêem todos os dias essa 
impressão que o povo brasileiro tem dele. Ainda hoje, a 
revista Isto t publica mais uma pesquisa de opinião 
pública, dizendo que o povo brasileiro repudia o Depu
tado Paulo Maluf. 

Então, se o povo brasileiro não quer o Deputado PauM 
lo Maluf, por que inSistir em colocá-lo na Presidência da 
República, se o povo brasileiro não o aceita? 

Sr. Presidente_, o Senhor Jorge Kalume vir aqui e ler 
impressões sobre a opinião pública, contrârias à opinião 
pública c coisas parecidas, isso é um exercício que S. Ex.' 
faz, mas na antologia da qual ele tirou esses-pensamentos 
contra a opinião pública, a outra metade das citações é 
favorâvel à opinião pública. 

Q Sr. Carlos ~lberto- V. Ex• me concede um aparte? 

o SR. HtLIO CUEIROS - Então, é claro, ele veio 
cheio de 'apontamentos e s6 colocou aquilo que o interes~ 
sava,- s6 citou os autotj:S do agrado dele. 

O Sr, Jorge Kalume - Não encontrei outros autores 
favoráveís. · -- - -

O Sr. Jutahy Magalbies - V. Ex.• me permite um 
aparte? · 

O SR. PRESIPENTE (Lomanto Júnior) -O orador 
só pode 'ser apart~do com a sua permissão. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu quero dizer a V. Ex•, 
a respeit:o de citação: que até o diabo cita a Bfblica. V. 
Ex.•s conhecem o episódio da tentação de Cristo no de
serto, a tentação de Cristo no deserto pelo diabo, pelo 
demônio, foi feita cóm citações da própria Bíblia. Então, 
se o diabo cita a BÍblia, em defesa das suas opiniões, é 
claro que o Senador Jorge Kalume, que não é demônio 
nenhum, mas pode seguir a prática e a técnica do demô
rlio, também arranja citações que sejam do agrado da 
tese quê-ele está defendendo. 

O Sr._Carlos Alberto- V. Ex• me concede um aparte'? 

O Sr. Ju_~Y Magalbies- -V. Ex• me permite um 
aparte, âgora? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Sr, Presid~nte, eu-acho 
que vou' conceder apartes, com muito prazer, mas eu 
apelo aos ilustres colegas que sejam breves, porque agora 
ê que comecei a me inflamar. 

O Sr. Jorge Kalume - Um segundo, somente. 

O SR. Htl.IO GUEIROS- E se V. Ex.• me tiram do 
fôlego, é claro que o discurso vai se esva;z:iar. 

Concedo o_ aparte ao ilustre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutah_y Ma_galhies- Senador Hélio Gueíros, eu 
ia apart'Cá-10 logo no início, quandO eu seria muito bre
ve, porque hã apenas uma afirmação de V. Ex.• para eu 
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contestar. V. Ex.• fala que só agora o Senador Jorge Ka~ 
lume veio aqui defender o- :Oeputãdo Paulo Maluf. V. 
Ex• está equivocadO, porque váriOs Sts; Senadoi-es-jã se 
manifestaram, aqui, a respeito-dO cii>oio qui dão ao nos
so candidato, Deputad_o Paulo Maluf, e eu mesmo já tive 
oportunidade de fazer um discurso - e V. Ex• não deba
teu comigo porque não quis - falando sobre o ·progra
ma do Deputado Paulo Malufpara o Nordeste. Quanto 
ao problema das uvas, V. Ex• compara a raposa com a 
Frente; é um problema de V. Ex•, dizendo que a rãposa 
andou pulando aí e não conseguiu pegar a uva. E nisso 
realmente V. Ex~ tem razão, porque durante muito tem
po, a raposa ficoU pensandO que seria beneficiida conl 
um chamado "acordo de Minas", mas depois veio uma 
pessoa. como quem não quer nada, mas com uma figura 
humana um pouco mais alta e mais hábil do que a rapo
sa pegou na parreira e apenas corri a sua mão tirou as
uvas que era do Dr. Tancredo Neves, pegou as uvas para 
si e mandou a raposa passear. -- -- - - --

O Sr .. Jorge Kalume- Muito bem! 

O Sr. Jutahy Magalhies- Com relação a essas razões 
de ordeln moral a que V. Ex• se refere, eu poderia dizer 
que, pessoalmente-- não posso falar por ninguém -
pessoalmente não tenho nada contra _os Deputados e s~ 
nadares da Frente Uberal que tenham, por razões ou
tras, questõ_es de espaço na sua região, qualquer dificul
dade e estão af, a passar para a Oposição, tudo isso eu 
respeito. O que não respeito são os donatários decapita
nias hereditárias que usufruíram· durante 20 anos de to
das as benesses do Governo, que falaram sempre eni 
força, que falaram em ditadura, que pediram que, ainda 
hoje, se tentasse fechar o regime para atender às suas ne
cessidades, ·que esses se digam agora liberais. Aí não, al é 
que considero, realmente, uma questão moral. Nesse as
pecto, há uma questão moral. V. Ex• fala em pesquisas 
que repudiam. - --

0 Sr. José Fragelli- Mas V, Ex•s também não se di-
zem libCrais? - - ---

0 Sr. Jutahy Magalhies- Eu sou liberal. Sou pelas 
atitudes. 

O Sr. José Fragelli- E é do Governo, desde_o início 
até agofa. 

O Sr. Jutahy MagalhieS- Sou, por atitudes Que V. 
Ex• sabC muito- bem, inclusive debatendo com V. Ex• 
sobre problemas fundiários O meu pen-sarriento é muito 
mais liberal do que o de V. Ex" 

O Sr. José Fragelli- Não tenha certeza disso. 

O Sr~ Jutahy Magalhães- V. Ex• fala em pesquisa de 
opinião. pública. Realmente, pesquisa de opinião pública 
fOram feitas, algurrias favoráveis, -outras desfavoráveis a 
fulano, a sicrano, a beltrano. 

O Sr •. José Fragelli - A quem? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Lomanto 
Júnior, eu não consigo apártear. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a cainpainha.) -O aparteante não poderá receber 
apartes paralelos. 

O Sr. Jutaby Magalhies - O Senador Josê Fragelli 
não teni calma, não tem paciência de esperar a sua Vez. 
Várias vezes já disse a S. Ex•: Calma, Senador, fica no lu
gar certo, na hora certa V. Ex• fala. 

O Sr. José Fragelli- Não se pode perder a oportuni
dade. 

O Sr. Jutahy Magalhães - lf, Ex• fala com toda a 
oportunidade, com toda a inteligência que V. Ex• tem. V. 
Ex', nobre Senador Hélio Gueiros, fala em pesquisa. 
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Mas quando ela é em Sã>:~_Paulo e o Governador Franco 
Montoro t~m um índi~ negativo de 50%, a Pesquisa ~ão 
V3le; quando a pesquisa~ acusam que em Minas Gerais o 
ex-GOvernador Tancredo _Neves vinha com um índice 
neg-ativO de 3o%, qUe estàva- sendO. cOnhecici"o e jUlgado
pelo~ ~eus conterrâneos, também a pesquisa não vale. 
Mas quando O índice· da pesquisa é favorável ao pensa
melito políiico de V. Ex', passa a sf:r, então, difundido 
pelo candidato e por todos os elementos da Oposição. 
Logo, nobre Senador, desculpe ser longo em meu aparte, 
mã.s como disse V. Ex• no início, perdeu a oportunidade 
de ter em um minuto este aparte. Mas posso dizer a V. 
Ex• que combateremos aqueles oportunistas, não a Fren
te em si, ou os Srs. Deputados ou Senadores, mas ·os 
oportunistas; eu, pessoalmente, combaterei. 

O Sr. Carlos Alberto - Periiiite V. Ex~ uin aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Vou responder ao Sena
dor Jutahy Magalhães e depois lhe concederei o aparte. 

Ilustre Senador Jutahy Magalhães, em pririleiro lugar, 
quero dizer a= V: ~x" que eu não disse_qu~ aqui nunca 
ninguém abriu 8. boca para elogiar-Paulo Mãluf, -apen_as 
eu salientei a qualidade de defesa do Senador Jorge Ka
lume, com a qualidade dos pronunciamentos anteriores. 
Eu tachei, posso tachar até com falta de observação 

O Sr. Carlos Alberto - Agressivos. 

O SR. HtLIO GUEIROS - ; .. de discretos, acomo
dados, c"autelosos os pronunciamentos anteriores, e ta-

- chei de apaixonado, generoso, ardoroso, ardente o pro
nunciamento, agora, .do Senador Jorge Kalume. Foi 
questão de qualidade, mas não de que antes_alguém não 
tivesse falado. V. EX• aí não eilte"ndeu bem a liÇão que 
pretendi tirar ~a fábula das uvas e da raposa; uva, na mi
nha -imaginação, aPlicandõ a fábula, é a Frente Liberal, e 
a raposa é o PDS, especialmente o grupo malufista. O 
grupo malufista tentou, e ainda tenta, recapturar a cÕn
fiança e a solidariedade da uva, que ê a Frente Liberal. 

O Sr. lutahy Magalhães - E várias uvas retornarão, 
talvez; rião a__parreir_a toda, mas várias uvas retornarão. 

O SR. HtlJO GUEJROS - Somente agora que já 
começa Perder as esperanças de que ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- :Várias virão, porque nós 
continuaremos chamando os nosso·s colegas para perto 
de nós. 

O SR. HtUO GUEIROS -...-.. o salto malufia:no não 
vai alcariçar as uvas liberalinas, somente agora ê que V. 
~'s começam a inju_riar ec __ a difamar, e a achar que as 
uvas estão azedas, não têm sabor, não têm valor, não 
vale a pena saboreá-las, somente agora. 

o:~· Carios Alberto-_ Permite __ V. Ex• um aparte'? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - V. Ex' falou sobre as 
pesquisas. Eu não vejo nenhUma contradição entre urrii 
pesquisa e outra. O Gove"inador Franco Montoro pode 
estar não satisfazendo à opinião pública do seu Estado e 
não tem nada demais com a posição d~- -PMDB. E eu 
digo que não tem nada demais, porque na Cidade vizinha 
de São pa:Uio aconteceu há poucos dias uma eleição, e o 
que se viu foi uma vitÓria eStrondosa, esmagadora, tor
rencial, do PMDB. 

O Sr. Carlos Alberto- Não do candidato do Gover
nador. 

O SR. lttLIO GUEIROS - A ponto de o PDS do 
Sr. PauJO Maluf obter em Santos 2:9. " -

O Sr. Jutaby Magalbiles --Permita-me V. Ex• dar 
uma exPlicação histórica, uma verdade históriCa? 

O SR. lttLIO GUEIROS -~0 PDS de Maluf obteve 
2.9 do _eÍeitorado. 
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O Sr. Jubhy- Ma8alhies - Permita-me uma retifi
C?ção histórica? 

O SR. H~LIO GUEIROS - Pela primeirá vez na 
HistOria ·do Brasil, um Partido de Governo, disputando 
eleição em qualquer nível, obteve 2.9 do eleitÕrado. Isso 
nunca aconteceU; isso é repulsa, isso é repúdio. 

O Sr. ;rutaby Magalhães- Se V. Ex~ desejar ouvir a 
- verdade; conceda-me IS segundos. 

O SR. HELIO GUEIROS - Isso vale mais do que 
qualquer' pesquisa. Lá, onde ele é conhecido, terra dele, 
está no terreiro dele, "tomou uma lavagem" como nunca 
o Partido do Governo tinha levado. 

O Sr. Jutaby Magalhães- b a mesma coisa V. Ex• di
zer, hoje, que lá em SãO Sebastião do Passé, na Bahia, o 
PDS não teve votos, que o PDS não carregou votos de 
nenhum dos candidatos do PMDB. b muito diferente. 

O SR. Htuo GUEffiOS_- Eu acho, nobre Senador 
Jutahy Magalhães, que o povo paulista tem até mais 
cQndições de julgamento. 

O SR. PRESID~NTE- (L_omanto- Júnior)- Peço 
aos prezidos coleg~s que só aparteiem com a permissão 
do orador. Não façam discursos paralelos. 

O Sr. Carfos Alberto- Senador Hélio Gueiros, meu 
colega, companheiro amigo, permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Nobre Senador Loman
to J únioÍ', v: EX-~ olha para mim, mas devia olhar para lá, 
porque quem está aparteando é lã. Eu estou falando. 
Vire o r_osto para lá e fale com eles sobre o cumprimento 
ao Regimento. 

O SR. PRESID.ENTE (Lomanto Júnior)- Posso as~ 
segurar que não fÔi feita a V, Ex• a advertência. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Ahl Muito grato! 

O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex•, agora, um 
__ aparte? 

_ o SR. IU:LIO GUEmos - Já darei o aparte a V. 
Ex• 

Então, só para ~~umir, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, aceito as pesquisas, podem ser contra mim ou a 
meu favor, é umã maneira de se avaliar. E não adianta 
tapar o sol com a peneira. O pov_o __ brasileiro não quer 
Maluf, alguns elementos do PDS querem, mas o povo 
br_asileiro não quer Maluf. E se V. Ex•S têm alguma dúvi
da a respeito disso, vamos fazer eleição direta. Ainda há 
tempo de se fazer eleição dirC:ta. _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V, Ex•s não querem. 
O candidato já disse que não pode mais. 

O Sr. José Fragelli- Fogem de eleição direta como o 
Cliabo da cruz. 

O Sr-. Carlos Alberto :..._ A Frente Liberal não deseja, 
Ex•! Elá perde o grande poder de barganha, Ex• V. Ex.• 
sabe disso, que a Frente Liberal não apóia. 

O SR. HtLIO GUEIROS - N 6s vamos fãZer eleiçãc 
direta e tiremos a prova dos nove, para saber quem tem e 
quem não tem. E vou provar a V, Ex• que o Deputado 

- Paulo Maluf,lamentavelmente, para V. Exi, não desfru
ta da confiança nem da estima do povo brasileiro. Eu 
não quero entrar nos detalhes do por que sim ou do não, 
nias quere! ãjienas constatar o fato; cjue é "esse que C::Stãu 
cOnsfatando. -

Vou dar o aparte ao ilustre Senador Carlos Alberto, 
ef!l h_9m~ga~em à ~ocidade dele, pois existe a idade da 
razão, mas S. Ex" tem a razão da idade. 

O Sr. CarloS Alberto- Agradeço a V. Ex•, e sabe V. 
Ex', ivdusive, _que sou um seu profundo admirador. E 
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ate vou encurtar o meu aparte, porque sei que daqUi a 
pouco a nobre Senador Josê_ Fragelli vai nos honrar, 
também, com um aparte e com a sua perfeüa dicção, 
aqui, nas suas colocações, neste CongressO Nacional. 
Mas, nobre Senador Hélio Queiras, sobre pesquisa eu te
nho um dado muito interessante. E; às vezes, quero fazer 
valer as pesqUiSas para rilím e não consigo.-E veja V. Ex' 
o seguinte: no Rio de Janeiro, o candidato que estava 
perdendo, em todas as pesquisas, e que em nenhum mo
mento foi colocado em primeiro-plano para ganhar as 
eleições no Rio de Janeiro foi o Sr. Leonel Brizoia, e Cste 
é hoje o Governador do Rio de Janeiro. O candidato que -
aparecia, nas pesquisas, em primeiro lugar era o Si-. MirO 
Teixeira, do PMDB, depois a Sra. Sandra Cavalcante, 
do PTB, depois o Candidato do PDS, o Sr. :"iloreira 
Franco, e em quarto lugar apareciil eXatamente o Sr. 
Leonel Brizota, que é hoje o Governador do EstadO- dO 
Rio de Janeiro. Em Permlmbuco, aconteceu um fato in~ 
teressante. TOdas as pesquisas, em Pernambuco, davam 
a derrota do Sr. Marco Maciel para o SenadQ da Re~ 
pública, disputando com o candidato da OPosição. E 
veja que o SenadOr eleito e o GOvernadOr eleitO s-ãO dO 
PDS.-No Rio Grande do Norte, eu fui ·até o último dia 
sendo colocado em terceiro plano, nas pesquisas de opi
nião pública, e o Senador eleito não foi o Seriadoi- di 
Oposição, foi o Senãdor Carlos Alberto que hoje, aqui, 
se orgulha de estar aparteando V~ Ex:• Então, não vou 
muito em cima de pesquisa; ela pode dar uma demons~ 
tração, uma visualização em torno de futuro e perspectf~ 
va de trabalho, mas veja que, quando V. Ex~ analiSa a 
posição de Paulo Maluf, candidato à Presidência da Re
pública, que merece o respeito de todos nós, atê porque, 
hoje, nós temos dois candidatos civis graças a Paulo Ma
luf, veja só que ele promoveu tudo isso. A verdade é que 
Paulo Maluf, hoje, sofre o d~gaste de ser o homem de 
apoio do sistema. Mas S. Ex~ foi aquele que promoveu a 
primeira quebra do sitemaJ porque foi ele quem teve a 
coragem de enfrentar, em São Paulo, com paciência, 
com humildade mas, acima de tudo, com muita pertiná
cia, o Governo de São- Paulo, e ganhou. 

O Sr. Gastão Müller - O dinheiro é dele, Exelência. 

O Sr. José Fragelli- Com muito dinheiro. 

O Sr. Carlos Alberto- Então, vie!am- as .. eleições di- -
retas jâ;', porque se houvesse eleição indireta, para go~ 
vemador, outros Paulos Maluf, poderiam aparecer no 
Brasil inteiro. Tivemos a·-convenção do PDS, quando se 
discutia a presença de--ri'lais um militar para substitúir o 
Presidente João Figueiredo, eis que o candidato à Presi
dência da República, Deputado Paulo Maluf, tomou a 
posiçãO que seria ca-ndidatO, e enfrentarii-qUalquer can
didato na Convenção, e ele ganhou. Esse homem tem 
mérito; esse homem merece o respeíto--dã. áPiriião pUblica 
brasileira, que até hoje tem enfrentado- e conquistado es
paço sozinho. Mas, é evidente, hã uma certa insatis
fação, um insatisTaÇão generalizada por parte da opiniã-o 
pública, no que diz respeito ao Goveiilo~-fir uma-iilsâtis~ 
fação no -que diz respeito- ao BNH - hoje dâ status, é 
bom falar de BNH, criticar o BNH- hâ umacertaiilsa
tisfação por parte da opinião pública, por conta da reces
são, da inflação. Elltão tudo isso gera problemas para o 
candidato Paulo Maluf. Agõra, tanibém; do lado de lá 
estãO- aqueles que contribuíram para que tudo isso acon
tecesse, e hoje ~~ão posando de heróis, de ídolos. 

O Sr. Jorge Kalume- Muito bem! Apoiado. 

O Sr. Carlos Alberto - Hoje posam de heróis, de idO
los, e a opiniãO pública - é engraçado -. assiste de 
braços cruzados. :S isto que não entend_o. E a minha ge
ração não vai ~nteitder- minei, jamais, qUe CS~eS horilêP.s 
que fizera!p a R~volUÇã-o, e eu ouvi Tanciedo ~eveS; iio 
comício de Goiani<l, faland_o: Todos .os nossos proble
mas são por conta do arbítrio, dos vinte C pÔucoS" ahOs 
de arbítrio, de _sistema duro". ~o.l.ado.dele quem .csta~a? 

José Sarney, Marco Maci_el, Aureliano Chaves. Pode-se 
entender um negócio dess~? Esses forani õS liomerls res~ 
pótidveis, também, e- hoje- eStão sendo IsentadOs, são 
isentos. Eles estão hoje aParecendo para .uma opinião 
pública com uma outra cara, com uma outra face. E a 
opinião pública aceita~ Veja! Por isso concordo quando 
se diz, e é verdade, que não existe opinião-públtca, existe 
opinião publicada, porque é aquela que é fabricada pelã 
imprensa. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex' diga isso no seu Estado. 

o Sr. éarlos .Alberto - i:: aquela fabiiCãda pela opi~ 
nião pública, pela Imprensa Nacional. Porque você con
seguir colocar - Armando Falcão na Praça da Sê, de~ 
fendendo o programa do PMDB! Veja lá: José Sar~'?Y· 
Armando Falcão, Au.reliano Chav·es, Geisel, tudo lá é do 
mesmo .. saco". Esta é a grande verdade. A grande verda
de, meu caro Senador Hélio Gueiros, eu tenho um pro
fundo. respeito por V. Ex~ 

O SR. H!:LIO GUEIROS - Mui to obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Carlos Alberto - V. Ex' tem sido, nesta Casa, 
um homem de Oposição- de merecer a admiração dos 
seus pares e admiração profunda pelo que V. Ex~ tem-se 
constitUído, nesta Casa, na defesa dos problemas deste 
País, e muito espeCialriicnte do Parâ. Mas V. Ex:• preCisa 
se c_onscientizar de que em todo esse processo, em tudo 
isto que estamos debatendo existe uma farsa, a farsa da
queles que se acorvadaram e estão com outra face, do 
outro lado, para passarem para a História como heróis. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Ilustre Senador Carlos 
Alberto, muito grato pelàs expressões lisonjeiras, bondo
sas_ de V • __ Ex• a meu respeito, e vou tentar responder a V. 
Ex~ 

Em primeiro lugar, creio que V. Ex' labora em um li
geiro equívoco, quando diz que Leonel Brizola nunca fi
gurou na frente das pesquisas. Claro! Quem prímeiro es
teve na frente das pesquisas foi Sandra Cavalcante, por
que naquela altura ela era a única candidata declarada 
ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas, sucessi
vamente, a situação lã foí mudando e as pésQuisas foram 
demonstrando diferentemente até porque o Estado do 
Rio de Janeiro é uma cidade fáciL 

O Si'. Jutahy Magalbies- Brizola cresceu com os de~ 
bates. 

O SR. lttLIO GUEIROS - ... um Estado fácil de ser 
apurada· a avaliação, por ser um Estado sul generls.. En
tão é possível se coletar, ali, com muita facilidade, apre
ferência do povo. 

Nobre Senador Carlos Alberto, tanto Leonel Brizola 
figurou, no final, na frente da pesquisa, que foi só por 
causa disso que se descobriu-· que Se estava tentando frau
dar, lá, o resultado da eleição. 

O Sr. Carlos Alberto- Não é verdade, nobre:·sena-
- dor. - -

9 SR-;JitLIO GUEIROS - Se a pesquisa não tivesse 
anunciado que o vencedor seria o Sr ~LeOnel BriZola, jã
ffiais se pOderia ter apurado a tentitiva de fraude, não se 
iria: -ter base alguma para se apurar essa fraude. Somente 
quando se verificou que o resultado estavã. em descom
passo com o da pesquisa é que o Sr. Leonel Brizol<i bo
tou a uboca rio troinbone", teve ressonância e aqueles 
que tinh~m arquitetado a fraude no Rio de Janeiro tive
ram que botar a ''viola no saco", e reconhecer a vitória 
de Leonel Brizola. 

O Sr._ Jutaby Ma~plbies- V. Ex~ está acusando a
Rede G_lobo, cuidado! 

O SR. J{t_LIO GupRQS.-~Não-ãdiagt~.~ t~rit.ativa 
de inúi8as aqui no mei~ ,~~ u.m·.~!~tp .aU~_!!~ri~,·~· · · 
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O Sr. Jutahy Magalbães - Eu não acredito de jeito 
-~;;:enh~Q1· ni~so,_ m<is V, ?x• estád_ivUlgan~o o fa_tg. 

O SR. H!:LIO GUEIROS- .•. de um seleto naipe de 
políticos·. Essa tentativa de intrigá evidentemente não ha
verá de ProsPerar. 

Isso é o que eU qui::ro falar sobre pesquisa. AgOra V. 
Ex~ condena porque alguém que estava do seu lado, ago
ra não está mais. Nobre Senador Carlos Alberto, seria· 
mos todos nós estúpidos se não acreditâssemos na fÕrça 
da nossa catequese. Para que estou aqui falando, se não 
vou convencer a ningriéffi? É uma atitude estúpida, tan-to 
da miilliã Parte, como da parte de quem me ouve. Mas 
aqui, no Pàilã.ffiento, como em qualquer p;:s.rte do mun
do, a- catequese-tem sua força. E não há nada de mais em 
que ãS ~ eventualmente contrárias a mim, passem 

-a fkar 'do 'i1je_ll_ lado, convencidas com os meus argumen~ 
tos. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a calnpainha.)·- Permita-me interromper V. Ex• 
para dizer~lhe que a Mesa será tolerante, mas quer avisá
~o _que já falou mais de doze minutos além do seu te!Dpo. 

O SR. HELIO GUEIROS - Confio na generosidade 
baiana de V. Ex:• para me contemplar com mais alguns 
minutos. 

O qUe eu_ quero dizer é que ai do Cristianismo- e vou 
repetir aqui o meu argumento - ai do Cristianismo, se 
todo_ mundo pensasse como o Senador Carlos Alberto, 
de que ninguém muda de lugar. 

O Sr. Carlos Alberto- Muda. 

O SR. Htuo GUEIROS - O mundo seria pagão. 
Não haVeria Cristianismo, porque o próprio Paulo de 
Tarso - não ê Paulo Maluf, mas Paulo de Tarso, por 
isto que eu fiz questão do detalhe -, 

O Sr. Carlos Alberto- E V. Ex~ sabe que eu Yim da 
Oposição. 

O SR •. Hl\:LIO GUEIROS -- •.. foi um açoitador, 
um perseguidor dos cristãos. Ajudqu a matar Estêvão, o 
primeiro diácono. da Igreja e, logo em seguida, convenci
do pelas palavras poderosas dos apóstolos, passou para 
o lado do Cristianismo e foi o grande Apóstolo dos Gen
tios. V. Ex~ condena Paulo de Tarso? 

O Sr. Carlos Alberto - Quem sou eu para condenar 
Paulo de Tarso, ·Exelência~ 

O SR. Ht.l.IO GUEIROS- Não creio que V. Ex~, 
nem nen.hum ilustre membro da Bancada do PDS Vá 
censurar Paulo de Tarso, até porque é por causa dele que 
todos nós vivemos hoje sob a égide do Crlstianisril<i 

-· O Sr. Carlos Álberto - Quem sou eu para c_ondenar 
Paulo de Tarso'? Não condeno ninguém. 

O SR. ltl:LIO GUEIROS - Não tem sentido, meu 
caro am(go e colega Carlos Alberto, que quando se trata 
de política, quando se trata do bem-estar da Nação, do_ 
bem-estar do povo brasileiro, alguêm vã se manter reni
tente e teimosamente contra as aspirações e reivindi
cações desse povo, unicamente para dizer que não muda 
de opinião. Tem que mudar, tem que mudar de opinião 
porque isso é que é inteligente, isso é que ê rã.cionaL Per
manecer trancado, empacadó no mesmo lugar ê que Dão 
tem sentido, ... 

O Sr. Carlos Alberto- Os derrotados não aceitaram a 
po$ição da maioria do Partido. 

O SR- lttUO GUEIROS - Não tem explicação, 
nem- justificativa. P9rtanto, se eu não acreditasse na 
força da palavra, se _v. Ex:• não acreditasse na (orça da 
palavra, da per~uasão C.· da .cateq!lese,--V. Ex:,_ não. seria 
político ou, pelo menos·,_ n~o faria canipari.ha el~itpral 
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nem em seu Estado, nem em Estado nenhum da Nação, 
porque V. Ex' já não-aCreditaria na força da sua palavra. 
Mas V. Ex' faz a campanha porque acredita na forçã de 
sua palavra, na força de persuasão do seu verbo e, por is
so, vai pregar em praça pública pàra conquistar oU re: 
conquistar o apoio -do povo. 

O Sr. Jorge Kalunte- V. EX• me permite? 

O SR. HltLIO GUEIROS - Condedo, agora, aparte 
ao nobre Senador Jorge Kalume, que foi o alvo inicíafdo 
meu despretensios-o-discurso. 

O Sr. Jorge Kalume- Se o meu aparte não for perti
nente, 3. culpa é de V. Ex' que foi mais generoso com
meus colegas, atendendo-os antes. 

O SR. Hl:LIO GUEIROS- Está nos Evangelhos:_ os 
últimos Serão os- primeiros. 

O Sr. Jorge Kalume - Mas no caso presente, estou 
por último mesnio. GOstaria ae- diZer a V. Ex~. que no 
caso da fábula da raposa e das uvas - só para lembrar 
- ê a Lei de NeWton: o frutO se de"spr€mde e não serVe 
para ninguém. Quanto á impopularidade --qUe V. Ex• 
sempre prega aqui com relação ·ao IBOPE, ... 

O Sr. Carlos Alberto- lnteligentemente.a015 
O Sr. Jorge- Kalume - Inteligentemente, concordo, 

em gênel-o, n-úinero e grau. ~ preiaCfor de-primeira gran
deza; repetitiVo para fixar, para c0i1Vencet, para persua
dir. Mas, eu lembraria algUmas coi~as do noSso_ SêculO
- não do nosso tempo, mas do nosso Século: Oswaldo 
Cruz, um benfeitor da Humanidade, que descobriu uma 
vacina contra a febre amarela, no Rio de JaD.efi-0, a Capi
tal política daquela época, a Capítat da inteligência, da 
cultura, foi repudiado, abominado; não pôde caminhar 
10 metros, jogaram-lhe ovos. E mais: Arthur Bernardes 
foi abomínãdo taffibém, repudiado antes, como candida
to, e como candidato vencedor, vitorioso, foi obri&adõ a 
governar em pleno estado de sítio. Lembre mais: outra 
figura que eu admiro, prezo, reverencio a 'todo m'ômen
to, Juscelino Kubitschek. A campanha de descrédito 
lançada contra esse homem- eu era do Partido de Jus
celino Kubitschek, para orientação de V. Ex~, eu era do 
PSD - tudo quanto era de adjetívo impublicâvel foi 
lançado contra ele que, vitorioso, fez um dos grandes go
vernos, como fizeram Também Arthur Bernardes e 
Campos Salles. Eu já rePeti isso aqui, mas estou réitei3.n
do aquilo que disse anteriormente. Portanto1 quanto a 
Paulo Maluf, a sua grandeza não estâ ... 

O Sr~-José FrageW- Nãõ'""'teiiiri'"ada a ver com Cam
pos Salies. 

O Sr. Jorge- Kalume- .-•• na impopularidade pregada 
pelas oPosições, porque as· ffiassas_são conduzidas- de
pende da maneira corno elas são conduzidas. O que se 
discute hoje é eleição indireta, e para eleição indireta não 
se precisa de comícios; o _que se precisa ~ de vot_o no Co
légio Eleitoral no dia 15 de_janeil'o, Ex•-E temos CC:rie.Za 
de que Paulo Maluf já. está vitorioso. -

O SR. HllLIO GUEIROS - Nobre Senador Jorge 
Kalume,' eu não sabia que V. Ex• tíilha solene despreso 
pelos frutos caídos no chão. Eu tenho esse desprezo e sou 
de uma terra, o Parâ. ónde grande parte da população 
pobre de meu Estado se nutre de alguma maneira das 
mangueiras que generosamente deixam cair os seus.· fru~ 
tos no chão. A gente trepar para ir ao topo da ãrvore ti~ 
rar algum fruto, talvez seja dificíl, ... 

O Sr: Carlos Alberto -=.-NãO VãrDOS -ColoCar o POvo pa
reaense neste debate. 

O SR. HtLIO GUEIROS- ... mas aquele que caí no 
chão não hã por que ser desprezado ... 

O Sr. Carlos Alberto- Senador, não coloque o bravo 
povo paraense nesta discussão. 

O SR. HtUO CUEIROS - ... _de modo que não pos
s-o aceitc!r o seu argumento a respeito do fruto caído no 
chão, pofque nesse fruto ... 

O Sr. Carlos Alberto- O povo paraense não merece 
t~p1anhã. injUStiç-a. --

~o SR. H~UO GUEIROS - ... iem seu Sabor e pode 
servi[ dC:: grande alimentãção. 

Q Sr. Carlos Alberto- Não CQloque nisso o_ povo pa
raerise, Porque V. Ex' comete uma grande injustiça com 
aquele bravo povo. 

O SR. HltUO GUEIROS - V. Ex• citou exemplos 
de pessoãs eventualmente repudiadas por setores da opi
nião pública. Há unla enorme. uma fenomenaféliferença. 
Quem dizia horrores de Arthur Bernardes eram os inimi
go~ de Arthur Bernardes. Quem diiiã-horrores de OSwal
do Cruz era quem não queria nada com as idéias de Os
waldo Cru~ ... 

O Sr. Carlos Alberto- Ma~ ele foi execrado pela opi-
rlíão ptlblicã r - · 

O SR. Hl:LIO GUEIROS- .•. quem injuriava JuSCe
lino Kubitschek era a UDN, que e~}l adversária eininliga 
de Juscelino Kubitschek. Adversãrio falar mal de adver
sário, não tem nada de mais; mas no caso, ilustre Seita
dor Jofge Kaluine, no caso do eminente Deputado Paulo 
Maluf, quem o repudia, quem o repugna, quem n-ãO qUer 

- Dada com ele é a nletade ou mais da metade dos correli
gionários dele, é-o Partido d-e V. Ex• que rejeita, que não 
q~~t nada com Paulo Maluf, não são os adversário~ dei~~ 

-O Sr. Jorge Kalume- Quatro líderes políticos que fo
ram levados pelo egoísmo pessoal. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Está havendo rejeição 
do órgãO, por parte do PDS ... 

O Sr- Jorge_Kalume-- Já citei no riieu promincianien
to. 

O SR. HilL! O GUEIROS -É o PDS que não qiiei 
Paulo Maluf ... 

O Sr. Carlos Alberto- Mas vai ser o futuro Presiden
te! 

O SR. HltLIO GUEIROS- ... ~o PDS que está se 
cindindo·, que está implodindo por causa de Paulo Ma
luL 

O Sr. Carlos Alberto - Presidente Paulo mauluf! 

O SR. HltLIO GUEIROS - Há grande diferença, 
portanto~ São os próprios correligionários do Sr. Paulo 
maluf que abjuram e repudiam o Sr. PaUlo Maluf. Há de 
Haver alguma razão, hã de haver algum motivo, alguma 
justificativa, mas eu faço questão de dizer que não entre 
nesse assunto, apenas constato o fato. S. Ex.' não podt 
ser ásSIID- tão pe!-feito, .tão idóneo, tã_o acima de Qualquet 
suspeita, quando ele não consegue unir o seu próprio 
"Qartido. 

_ O Sr •. Carlos Alberto-:- Quem deu_a idoneidade foi o 
GoVérnádor Frãnco Mont_oro! O Governadõr, do Parti
do de V. Ex•, Franco MontorO, deu idoneidade moral a 
S. Ex•, porque até hoje não provou nada contra o Sr. 
Paulo Malllf. 

O SR. HltLIO GUEWOS - Quero dizer que para 
mim ess_e ar~mento também não _serve. E e~ vou repetir 
aqUi um exemplo, não com o intuito de inJUHàr Paulo 
Maluf, mas apenas de contastar o fato. Nunca se cOnse
g~iu provar nada contra Alcapone, o maior bandido da 
história _Norte-american3:. Passou isento_ por todos os 
juizados, -por todos os tribunais. Não se conseguiu pro
var coisa alguma contra Alcapone. 
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O Sr. Jutaby Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?· 
V. Ex~ Sãbe que .ele morreu na prisão.-- -

O SR. H~LIO GUEIROS- Morreu na prisão, e aí é: 
que_eu quero dizer a V. Ex• Apanharam Alcapone como 
quase apanham a Sr• Geraldine Ferrara, candidata do 
Partido Democrata à vice-Presidência da RepiíOiica. 

O Sr. Jutahy Magalhies - V. Ex• sabe que lá, corno 
aqui, tein que se provar a culpa. ~ preciso acabar com 
essa história de que o acusado tem que provar inocência. 
o· acusador _é_ que prove a culpa. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Descobriram que ele 
deixou de declarar um ou dois dólares que tinha ganho 
em alguma transação lícita. Ele foi preso por coisa lícita. 

O Sr. Jutahy_MagaJhies- Daqui a pouco V. Ex• vai 
inocentár o Alcapone. 

O SR •. HllLIO GUEIROS - Deixou de declarar que 
ganhou dois i:i6lafcs numa operação lícita, que é uma da·s 
poucas que ele ~ez na vida e, através dessa infração do 
Imposto de Renda, ele foi colocado no xilindró. Mas, pe
rante a Justiça, perante o jUizado, nunca se provoU nada 
cQntra Alcapone. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Só bota na cadeia atravé:s 
_da Justiça. 

O SR. H:tUO GUEIROS - E V. Ex•s conhecem o 
caso das· mafiosos. Metem-se em drogas, metem-se em 
contrabando, metem-se em tudo que não presta. 

O Sr., Jutahy Magalhies- V. Ex• quer comparar isso 
com o que? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Mas ninguê:m vai condi. 
nado. Ninguém vai condenado porque ninguém conse~ 
gue provar nada contra eles. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 
V. Ex• está exagerando; toôos Os inocentes são culpados 
porque ninguém consegue provar nada contra os culpa
dos. V. Ex~ estã exagerando! 

O SR. HltLIO GUEIROS- Acho que é tolo, imper
tinente e descabido o argumento de que o Governador 
Franco Montoro ainda não encontrou nada para colocar 
Paulo Maluf na cadeia. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• comete uma injustiça 
nesta casa, contra um companheiro, contra um homem 
eleito pela vontade popular. V. Ex~ comete uma injUstiça 
muito grande. 

O SR. HilLIO GUEIROS- Parece até que V. Ex•s 
estão gabando a esperteza dele. V. Exfs até dão a impres
são de que estão se vangloriando da esperteza dele saber 
fazer truques. Acho que esse ponto não deveria ser abor
d8.do. 

O Sr. Jutaby Magalbies - V. Ex~ estâ falando sério 
ou genericamente? Ou V. Ex• está acusando- algué:m? 

O SR. HltLIO GUEIROS - Paulo Maluf é sério? ~ 
sério. :9: honesto? É honesto. E não é sério e honesto por
que Frarico Montoro não encontrou nada para colocã-lo 
na cadeia_ Acho iss_o sem pé nem cabeca~ 

O Sr. Jatahy Magalbies- V. Ex• não está acusando 
ninguéni? 

O Sr. CHIOs Alberto- Mas sabe V. ExJ que o Gover:' 
nador de São Paulo prometia à opinião pública que o le
varia para a cadeia e que provaria que ele era um ladrão· 
e um corrupto e até hoje não provou coisa alguma contra 
a idoneidade do Sr. ·Paulo Maluf. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio!)- Peço'W 
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aparteantes que não usem da palavra sem a permissão do 
orador. 

O SR. HELIO GUEIROS - Eu sou sério -e hOilesto 
não porQue alguém não descobriU alguma coisa contra 
mim; é porque o povo reconhece em mim um horrii::m 
sério. -- -- ------- -

O Sr. Carlos Alberto - V. Ex• sabe que ele é um ho
mem hOnrado. 

O SR. HtLIO GUEffiOS - Estou falando em tese. 
Essa história de Paulo Maluf, para provar que é sêrio, 
precisar tirar um atestado na polícia ou na justiça, isso é 
i~telialnente d"escabido e eu não consigo encontrar -razão 
pela qual V. Ex•s -abordam esse âmago da questão. __ 

O Sr. Carlos Alberto-- O GovernadocFi-an®_Mon
toro, dÕ seu Partido, deu idoneidade moral a ele. 

O Sr. Lenoir Vargu- V. Ex• me permite um ãparie? 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS _.....,....Primeiro dou o aparte 
ao nobre' Senador Lenoir Vargas, porque jã o havia pedi
do hã muito tempo e eti gostaria de atendê-lo, se a Mesa 
o permitir. ----

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) -A Mesa 
atenderá· à solicitaÇão -de V. Ex•. 

O Sr. Lenoir Vargas- Eu ia aparteá-Jo no iníciO de 
seu discUrso, sobre matéria veniilada por V. Ex•, quando 
V. Ex• d~ia que agora estão aparecendo os defensores da 
candidatura do Deputado Paulo Maluf, que a"i1tes não 
haviam aparecido. Quero dar uma explicação a V. Ex• 
Realizou-se uma Con~enção __ do nosso Partido, o PDS, e 
nessa Convenção disputaram dois candidatos. Um dos 
candidatos foi o vitorioso, dC"-niOdO ·que tõ-dOs -aqlú:lr!s 
que usam a sigla do PDS estão nioralffient~ otiri8a0os a 
seguir o candidato do Partido. E é por isso que V. Ex• 
não ouviu~- quirido ... 

O Sr. José Fragelli - Moralmente? 

O Sr. Carlos Alberto- Moralmente! 

O S-R. JOSt FRAGELU - :S, moral é uma coisa 
pessoal. 

O Sr. Leonir Vargu- Eu estou como-aparte do obre 
Senadoi- Hélio Gueiros, ou não? -

O SR •. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)".:........ Senador 
José Fragelli, eu peço a V. Ex• que não inteiTõmpa o 
aparteante. 

O Sr. Lenoir Vargas - V. Ex• vai deixar eu dar o 
aparte? · 

O SR. HELIO GUEIROS- DeixemOs o Senador Le
noir Vafga's falar em homenagem a Santa Catari_na. O 
Governador lã é pelas "Diretas Jã"_. 

O SR. PRESID.ENTE (Lomanto Júnior) Estã com a 
palavra o Senador. Leno_ir Vargas, aparteante. 

O Sr. Lenoir Vargas- De modo que, nobre Senador, 
o que acontece é que nós, que pertencemos a um pai'fido 
político, qUe seguiriios a linha desse partido, não precisa
mos dizer todo o dia para V. Ex• qu~ apoiamos o candi
dato Paulo Maluf, se ele é o candidato do nosso partido, 
Não precisamos estar a repefir O óbvio perniariCntCineri
te. Quetn preciSa explicar já deve estar em dificuldades; 
quem tem que explicar, deve estar em dificuldades. Mas, 
nós, não precisamos disso. Ou_tra observação que eu de
sejava fazer ao discurso_de V. Ex• e, agora, na parte final. 
Acho que V. Ex• abre uma guarda muito grande. Acho 
que V. Ex' traz para dentro do SenadO iriSlriuaÇões-e um 
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debate que não deveria comportar aqui; p-orQue amailhã 
- V. Ex• também tem um candidato - pode surgir, 
também, com referência ao candidato de V. Exf Acho 
que o respeito mútuo, no que se refere aos candidatos, 
dentro desta Casa, ~ de vital importância p8ra a nOssa 

_ conv!vência e para os nossos candidatos (Muito bem!). 
Mas, naturalmente, V. Ex• é um Líder, V. Ex• fala o que 
deseja. V. Ex• conduz, como· deseja, o seu discurso_ e eu 
não estou aqui para fazer censuras a V. Ex•, só faço uma 
cónslatação e V. Ex•... ---

O Sr. Gastão Miiller- Chamar os outros de traidores 
não é ofensa, como o Senador Jorge Kalume disse: ... os 
traidores ... ~· e citou nomes. 

O Sr. JOrge KalllDle - Disse e repito. 

O Sr. Gastio Müller- Esses não são traidores!? Isso 
não é ofensa!? 

O Sr. Lenoir Vargas- Não estou falando a respeito 
do discurso do Senador Jorge Kalume. Estou falando a 
respeito do discurso do nobre Líder do PMDB, que está 
nos encantando c-om a sua palavra, neste mom~nto. 
Acho que S. Ex• estâ abrindo a guarda, acho que não de
vedamos caminhar neste terieno. I! um terreno :que não 
11juda_ o Senado, não ajuda os candidatos e acredito que 
não ajuda, também, à melhor tradição politica que nós 
devemos deixar para aqueles que nos continuarem. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Nobre Senador Lenoir 
Vargas, quero dizer a V. Ex• que o seu sermão não cabe 
bem em mill):: mas cabe, ilustre Senador Lenoir Vargas, 
nas observações do Senador Jorge Kalume, e nas argu
mentações paralelas dos ilustres correligionârios de V. 
Ex•s ... Eu apenas peguei o pião no dedo como rodaram 
para cima de mim. Eu não tomei a iniciativa. Levei a 
questão para os ângulos em que foram abordados. E esse 
último tópico, que parece que V. Ex• mi!Is deSgostou, fOi 
provocado pelos Senadores Carlos Alberto e Jorge Kalu
me. Eu é que acho inconViniente, eu que acho impróprio, 
eu -é que acho impertinente dizer-se aqui que somente 
porque alguém não foi apanhado pela Polícia ou pela 
Justiça, que esse cidadão é honesto e honrado. Eu é que 
me insurgi contra essa tese. Então vê V. Ex• que eu estou-
de"-pleno acordo. -

O Sr. Carlos Alberto- Não cometa essa ínjustiça com 
o seu companlieiro. 

O Sr. Lenoir Vargas- Todos ouviram o que V. Ex• 
disse, e estã registrado nos Anais. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Está nos Anais. Agora, 
eu não spu Pilatos. Quando foram reclamar a inscriçãQ: 
.. Jesus, Rei dos judeus". Queriam que tirasse; e Pilatos 
disse;. "O que escrevi, escrevi". 

Eu não· Sou Pifaf.os,- mas vou mzer; o que falei, falei. 

O Sr. CarlosAIIierto- Veja V. Ex• qUe a maioria, na
que~a época, era contra Jesus e crucifi~ram _Jesus. 

O SR. HtLIO GUEIROS - E tenho certeza de que 
não_cq_n_reti _q~alquer injúria. Pel~ __ coq.trâ~~- ~ 

Eu fui extremamente Cauteloso- quando resSaltei a rili
nha opinião sobre o DePut:ido Paulo Maluf; Poiqt.ie e-u 
não me envolvo nessas questões, eu não tenho nada com 
iSso, eU ilão participo dessas acusações repetidaS que se 
fazem a ele, _eu não tenho elementos para dizer isso ou di~ 
zer .aquilo. 

O Sr. Carlos AÍberto ~Veja que Barrabâs foí absolvi
do. 

O SR. HltLIO GUEIROS- ApimãS;-eii iicho que 
não deve ser argumento esse de se dizer que porque o 
Governador Franco Montara não encontroU razão para 
botar um cidadão na cadeia, esse cidadão vai ter-a indu!-
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gência plenária Pai'ã eritrir, não no Purgatório, mas dire
to no céu. 

a só esta a minha posição.-

O Sr. Carlos Alberto- Ex•, conceda~me só um minu
to. 

O SR. HELIO GUEIROS - Pois não. 

-OSr. Callos Alberto- Eu gÕstaria de dizer a V. Ex• o 
seguin~: é que quando eu fiz a colocação, meu nobre Se
nador H~lio Gueíros, por quem eu tenho admiração pro
funda, eu a fiz porque o próprio Senador, na época, 
Franco Montoro, nas campanhas, em todos os Municí· 
pios de São Paulo, gritava alto e bom som que iria pro
var à Nação, a São Paulo, que puniria o Governador 
PaulO Salim Maluf como ladrão e con:upto. Então. até 
hoje, não foi provado e Paulo Maluf af estã. Então eu 
disse que ele deu idoneidade moral ao candidato Paulo 
Maluf à Presidência da República. Foi isso o que eu dis· 
se. Agora, quando V. Ex• fala de Pilatos, eu me recordo 
muito bem de que a primeirà eleição direta que houve foi 
com a eleição de Cristo, Cristo foi colocado em julga
mento com Barrabás. Veja o que o povo escolheu quem? 
EscolheU BarTabás. AO mesmo feíto qUC: eSsa- maioria
hoje aí, que V. Ex• está cantando e decantando como 
maioria ... 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• acha que o seu candidato 
vai ser o escolhido pelo povo? 

O Sr. Cãflos Alberto-... eu acho que é um verdadeiro 
absurdo, porque faço essa ccmparação, essa grande 
comparaÇão... -

O SR. HtLIO GUEIROS- V. Ex• pode fazer. 

_ ---=-Q_Sr._ Cªrlos AlbertO - e reflita nesse pontO. 

9 !5R. Ht~IO GUEIROS - Vou refletir e ~ou res

pond~~-~ ':· Ex• .. 

O Sr. Carlos Alberto- Na verdade, Paulo Maluf estã 
sendo injustiçado, massacrado, humilhado. Paulo Maluf 
tem todas as condições para dar a este Pafs a retomada 

- do de.senvolvimenfo. Ele tem todas as condições com a 
sua juventude, com a sua força de vontade, tem um pro
grama político já traçado se for eleito, e o candidato de 
V. Ex•, até hoje, não teve coragem de apresentar um pro
grama político para governo, se por acaso chegar à Presi
dência da República. Entendo que o povo brasileiro, que 
aí está massacrado, o povo brasileiro que aí está sofren
do as desilusões da vida, os problemas de BNH, inflaÇão 
galopante, esse povo brasileiro precisa de um homem 
qüe possa dar algo, Porque o brasileiro não tem perspec
tiva de um futuro melhor. O povo estã sentindo o pessi
_inismo a cada dia invadir o seu interior e é preciso que 
:PãU.to Maluf chegue à Presidência da Reptíblica para dar 
"essa (orça de otiiriisrno, porque é com ele que vamos tirar 
o Brasil dessa situação de dificuldade. I! com ele, que foi 
e ainda é um empresário bem sucedido. Foi um Prefeito 
bem sucedido, fOi um Governador bem sucedido, em 
São Paulo. Tem força para nos .dar e também condições 
para set um -Presidente da República que faça este Pais 
voltar ao seu desenvolvimento pleno. Penso que se come
te muita inJUstiÇa em torno da candidatura Paulo Maluf. 
Até chamo V. Ex• para que possamos de bater- assim 
em altos terrilos- os programas de Tancredo Neves e os 
programas de Paulo Maluf, mas não feriÕdo o homem, 
não tentando enxovalhar a figura de un~: homem, que é 
uinâ. figura humana das mais respeitadas, posso assiin di
zer. Acho que V. Ex• sai um pouco do seu roteiro. Sou 
um profundo admirador dos pronunciamentos_de V. Ex• 
porque sempre foi um homem muito ético aqUi, semPre 
teve posições éticas nesta Casa, V. Ex• fere frontalmente 
a figüra humana de um cidadão que é pai de faqtília, de 
um cidadão que estã lutando, um cidadã-o que é polrtico; 
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foi eleito pela vontade popullir e V. Ex• faz ã Ccimpa.:
ração como se fosse um Alcapone. Sinceramente, pediria 
a V. Ex• para fazer esta retificação, até porque não calha 
com os pronunciamentos feitos p-or V. Ex• nesta Casa. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS - Nobre Senador Carlos 
Alberto, vê V. Ex' como está havendo uma certa confu
são entre nós dois. 

v. Ex• acha muito jt.isto iiiVocar" o exemPlo de B~rra
bás, preferido pela malta ignara, a Cristo. Se esSe argu
mento serve, nobre Senador Carlos Alberto, então posso 
dizer que o PDS escolheu Barrabás. 

O Sr. Carlos Alberto ~Eu diria a V. Ex•quenão esta.: 
mos aqui discutindo convenção do PDS. -

O SR. lffiLIO GUEIROS - Sou eu quem digo: cui
dado com os exemplos, nobre Senador. 

O Sr. Carlos Alberto - Não estamos discutindo aqui 
convenção do PDS, repito. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Eu estou discutirido a 
convenção do PDS. 

O Sr. Carlos Alberto - Estamos discutindo o futur_o 
desta Pátria. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Posso achar que Aure
liano era Cristo, que Andreazza também foSse Cristo. 

O. Sr. Carlos Alberto - Andreazza era quem V. Ex• 
queria para derrotar. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS - E posso achar que o 
PDS, entre CriSto e Barrabás, escolheu Barrabás. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• queria ... 

O SR. H:ltLIO GUEIROS - Nobre Senador Carlos 
Alberto, estou ad argumentandum, para mostrar como ~ 
impróprio esse argumento-.--v. Ex• jogou esse argumento 
em cima de mim e eu o devolvi para as costas de V. Ex•, 
para V. Ex• verificar .•. 

O Sr. Carlos Alberto --Nós não estamos discutindo 
aqui convenção do _PDS. 

O SR. H!:LIO GUEIROS -como é fácil manipular e 
manejar certos argumentos. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Peço ao 
nobre Senador Hélio Gueiros que Co-nclua O seu pronun-_
ciamento, porque o seu teinpó jâ passou mais do dobro. 

O Sr. Gastão Müller --Mas ailtes gostaria que V: Ex• 
me desse um aparte, porque estou há uma hora esperan
do o aparte. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS- Vou já terminar. Sr. Pre
sidente.-

Interrompo, aqui, a minha resposta ao meu eminente 
amigo, companheiro at~ de jornadas, Carlos Alberto, e 
vou dar o resto do tempo que me sobra ao- nobre Sena
dor Gastão MUller. 

O Sr. Gastio Müller - Senador Hélio Gueiros, o meu 
aparte é rápido. Eu gosto muitO do Senador Jorge K.alu
me ... 

O Sr. Jorge Kalume - A recíproca é verdadeira. 

O Sr. Gastão Müller -;-- ... mas eu acho que S. Ex• está 
ameaçando as coronárias, está se emocionando muito. 
Recortei, um dia desses, ... 

O Sr. Jorge Kalume - ~ uma questão de sistem_a_, 

O Sr. Gastão Müller- ... no jornal a_definição de pai
xão, de mestre AurêliQ~. "Sentimento ou emoção levados 
a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e 
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à razão." O discurso do __ meu eminente amigo, Senador 
Jorge Kalume, pecou pela paixão. Quando o eminente 
candidato do PDS, com todo respeito que ele merece
e é meu amigo pessoal - Deputado Paulo __ Maluf, disse 
ontem na televisão, no programa Fantãs_tíco, da Globo, 
que nestes dias ele congregará em tomo dele todo o PDS, 
vem o' meu eminente amigo, Senador Jorge Kalume, in
fluenciado pela paixão malufista, a atacar violentamente 
o grupo chamado dissidente, do PDS, que o ilustre De
putado Paulo Maluf pretende trazer -novamente ao redil. 
Cóm() qüe se vai conquistar - e eu Vou falar um lugar 
comum - esses homens a não ser como diZ o lugar co
mum, repito,."só o amor constrói?" E tanto o Senador 

Jutahy Magalhães, o Senador Jorge Kalume como o Se
·nadorcarlos Alberto, usaram de violência verbal contra 
os homens que hoje compõem a Frente Liberal. Como 
assim reconqUistá-los para o redil, repito? De modo que 
a-paixãO, -nesse caso, estã estragando a camPanha malu
fista aqui no Senado. 

O Sr. -Jorge Kalume- A intriga de V. Ex• não proce
de. 

O Sr. Carlos Alberto- A vontade de V. Ex•équenós 
estejamos aqui, calados. 

O Sr. Jorge Kalume- Nós falamos dos quatro líderes 
que traíram o sistema, o Partido. 

o S~. -Gasti~ Müller- Vej~m beÕt, traíram. 

O Sr. Carlos Alberto- Traíram; e não negamos. Au
reliano, Marcos Maciel, José Sarney ... 

O Sr. Gastão Müller -_]'lãÇ) acredito qu~ sejam só es
ses quatro. V. Ex• verá nos votos; na eleição do _dia 15 de 
jalleiro, quanto representa a Frente Liberal ou um futuro 
Partido Frente Liberal Progressista. 

O Sr. Carlos Alberto - Quando o Deputado Paulo 
Maluf chegar à Presidência da República, pode ser até 
que ele áê condições para que, ele se forme. --

0 SR. H.tLIO GUEIROS_- _Sr. Presidente, o aparte 
sereno e-tranqUilo do nobre Senador Ga"stlo MUller re· 
colocou a paz no plenârio e desanuviou qualquer nuvem 
porventura existente aqui entre a Bancada do lado de cá 
e a Bancada do lado de lá. 

-Apenas ao terminar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
desejo dizer que fui provocado pir.ra vir a esta tribuila. 
Não era da minha intenção falar, mas o -nobre Senador 
Jorge Kalume, surpreendentemente, ineditamente, foi 
tão veemente, foi tão exagerado, não só na defesa do 
eminente Deputado Paulo Maluf, ... 

O Sr. Jorge Kalume- Veemente, sim; exagerado, 
não. 

O SR. H.tLIO GUEIROS - .... mas na ag'ressão, na 
injiíria_, contra eminentes colegas nossos, alinhados hoje 
na Frente Liberal, que eu me senti no dever de dar essa 
palavra de reparação. Mas, não é minha intenção, nunca 
fqj__ e__p.._ein~s_Çi'á, promov_er agressões injuriosas -e -Càlunio
sas a quem quer que seja, nem a candidatos, nein a cOle
gas, nem a qualquer outra persoiÍalidade, Sr. Presidente, 
Sr!'. Senadores, apenas, não posso deixar ficar em silên
cio uma acusaÇão brutal, como fez o- nobre Senador Jor
ge Kalume, tachando de indignos, de traidores ... 

O Sr. Jorge Kalume- Não chamei de indignos, trai 
dores sim! 

:o SR. Hll:LIO GUEIROS - ·- de felônicos .. : 

O Sr. Jorge Kalume - Esse vocâbulo é de V. Ex• 

O SR. Hf;LIO GUEIROS -· •.. esses nobres Senado
res_ do PDS, que resolveram discordar da candidatura 
Paulo Maluf. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal- Mdrio Maia- Eunice Mie/rifes- Rai· 
mundo Parente- Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Alberto Silva- Moacyr Duarte- Passos Pôrto- Mor
van Acayaba -Alfredo Campos- Mauro Borges
Marcelo Miranda - Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1'~'-Secretáriõ~ 

l:: lido e aprovado_o seguinte 

REQUERIMENTO No 228, DE 1984 

Nos termos do art_.l98, alínea "d .. , do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
as matérias dos itens n'i's 5 e 6 sejam submetidas ao Ple
nãrio em primeiro e segundo lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1984. -Jorge K,a .. 
lume ~Hélio Gueiros. 

Q SR. PRESIDENTE (Lomanto Jú_nior) .--:-- Item 5: 

. V ôfação, Cm turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 148, de 1982 (n'i' 4.607/81, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Executivo a promo

. ver a transformação da Fundação Universidade de 
Cãxiir.s d_o Sul em Função de Direito Público, tendo 

PARECERES. sob nos 365 e 366. de 1984. das 
Comissões: 

- de Educação e Cultura, favorável; e 
...:..·de Finanças, contrário, com voto vencido, em 

separado, do Senador Pedro Simon. 

A discussão da matêria foi enCerrada na sessão ante
rior, lendo a vOtaçãO sido adiada por falta de quorum. 

Em votaçã"o. - -
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados~ (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ- à sanção. 

b o seguinte _o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 148, de 1982 
--- ---- (Ni" 4.607/Bt,' na Casa de origem) 

Autoriza O Poder Exea~tivo a promover a tranafor
mação da Fundaçio Universidade de Caxias do Sal 
em Fundaçio de Direito Público. 

O Congresso N acionâJ. decreta: 
Art. I 'i' Fica o Poder ExeCutivo autorizado a promo

ver a transformação da Fundação Universidade de Ca· 
xias do Sul, sediada no Município de Caxias_ do Sul, no 
Estado do. Rio Grande do Sul, com o objetivo de minis
trar ensino de grau superior, em Fundação de Direito 
Público, sob a responsabilidade do. Governo Federal, 
nos termos da Lei n'i' 5.540, de 28 de novembro de 1968. 
· Parágrafo único. A Fundação Universidade de Ca
xias do Sul reger-se-á por Estatuto aprovado POr decreto 
do Presidente .da República. 

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contráriõ. -

O SR •. PRESIDJ<:NTE (Lomanto Júnior) - Item 6: 

Votação ·em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 26, de 1984 (apresentado pela COmissão de 
Economia como conclusão de seu Pareçer n'i' 248, de 
1984), que autori~a a Prefeitura Municipal de Te
nente Ananias (RN) a elevar em Cr$ 16.041.082,J3 
( dezesseis triilhões, -quarenta e um mil, oitenta e dois 
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cru.~iros e trinta e ti'fs centavOs) o montailte de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 249 e 250, de 1984, das 
Comissões:-

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridíciidade; e 

- de Municípios, favorâvel. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto i rã à Comissão-de Redação. 

t=. o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 26, 6E -1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ana
nias a elevar em Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis mi
lhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e 
trinta e três centavos), o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Seilado Federai resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura MuniciPã.l de Tenente Aila
nias. Estado do Rio Grande do N arte, nos termos do art. 
2' da Resolução n' 93, de 11 de outU.bro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar o -montante de.sua 
dívida consolidada interna em CrS: 16.041.082,33 (dezes~ 
seis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e · 
trinta _e três centavos), correspondentes a 4.100,89 
ORTN, considerado_o valor nominal da ORTN de CrS 
3.911,11 (três mil, -novecentos e onze cruzeiros -e onze 
centavos), vigente em maio de 1983, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao_ DesCnvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção do Centro de Atividades Múlti
plas, naquele município; obedecidas as condições adriiifi~ 
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -'Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmaia n' ro,-de 1981 (n' 1.529/79, na-Casa âe ori
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

$- PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's. 354 e 
355, de 1981, das Comissõe;s: 

-de Legislação Social; e 
-de Finanças. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado-. 

O Sr. Gastão Müller - Sr. Presidente; peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Será feita 
a verificação solicitada pelo nobre Senador Gastão 
Maller. 

A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Sena
dores a Plenãrio. 

Está suspensa a sessão. 

(SuspenSa às 17 hol'(lS e 36 ininutos ã sessao é rea
berta às 17 horas e 46 mifiutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ rea-

berta a Sessão. PersistindO ã falta de qUorum, a Presidên
cia se dispensa de proceder a verificação solicitada. 

A votação da mã.téria fica adiada. 
Em conseqUência· as demais matérias da Ordem do 

Dia, todas em fase de votação, constituídas dos Projetas 
de Lei da Câmara n9s, 44/81, 53/77 e 65/79; Requeri
mentos n9s. 181/84 e 188/84; e Projeto de Lei da Câma
ra n' 79j19, ficam com a apreCiaçãO adiada para a Próxi
ma sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Lomato Júnior)- Esgotada a 
ó[deni do Dia, volta-se à--1is~ de orador~. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nunCiã o segUinte discursof--Sr. Pfesidenü~. Sr-s. ·senã-· 
dores, a democracia de palanque, reimplantada no País, 
tem trazido aos nossos olhos espetáculos insólitos, que 
as cadeias de televisão, em técníca apiimorada:, fêffi feító 
penetrar nossos lares com todos os se~ requintes e por
menores. 

As frases oposicionistas era.nl âe se esperar, pois cons-
tituem o hJ!bitual refrã9 __ 9-º Dr. Tancredo N~vC$:_ 

"Vinte anos de autoritarismo. 
E qual será sua trágica herança? 
A inflação, que levou à miséria e desorganizou 

todos os setores da economia nacional; 
A recessão, que gerou o desemprego, a universi

dade desmantelada etc". 

Ou entã9: 
"São vinte anos de opressão sobre o povo; são 

vinte anos de autoritarismo, são_ vinte _anos de mar
gin3.ifzação-da- noSsa gente''. 

Mas teria sido imaginado por alguém, que estas frases 
de impaCto eleitOreiro fossem aplaudidas por nossos ex
dirigentes -pedessistas com entusiasmo e incontida ale
gria? 

E, aqui, faço _um parêntese, Srs. _ S_enadores, porque 
. não eSiava, c_omo foi dit.o, presente no palanque o Vice
Presidente Aureliano Chaves, por quem eu tenho o 
maior apreço e o maior respeito. Vejo em S. Ex" a preo
cupação de não comparecer aos comícios da Oposição, 
porque S. Ex' não pode aceitar, exatamente, ouvir essas 
frases S. Ex• não pÕde estar presente em um palanque 
onde são ditas essas coisas. Aí, é questão de c_oerência. 

Seria coisa esperada ver o ·caildidato das oposições ir
manado em praça pública com os grandes P.edessistas do 
passà.do, tais como os Srs. Jos_é_ Sarney, Marco Maciel, 
Antônio Carlos Magalhães, Guilherme Palmeira, Jorge 
Bornhausen, Francelina Pereira, Ney Braga e tantos ou
tros? 

Embora já tenha tido oportunidade de afirmar que,- ín
felizmente, a coerência não é a quafidade que o poVo 
mais exige do político, não posso ver senão como uma 
afronta a ele e à memória nacional demonstrações deste 
jaez. _ _ __ _ 

EmbOi-3 já tenha tidQ. "companheiros" de que são co
particípantCs dC tudo o que ocoi'reu no BraSil nestes. últi-
mos- vinte anos'[ - -- _ 

QUe-CieiCeiam, aü;- ontem, os cargos mais importantes 
da hierarquia partidária e que Toram Verdadeiros dOna-
tários de seus Estados, que, para satisfação deles, se 
transformaram, neste período, em verdadeiras capitanias 
hereditárias? 

Mesmo que o povo perdoe a incoerência do homem 
público, terá memória tão curta quanto imaginam estes 
políticos separatistas? 

Será que as oposições, buscando no meio dos nossos. 
dissidentes-;--agentes capazes de baixar tanJ:o o nível do 
debate político, quiseram apenas demonstrar que, entre 
os retrógrados de nosso partido, seriam capazes de en
contrar p-essoas suficientemente irresponsáveis e descom
promissadas com a verdade par1\,, ... animar" seus comí
cios, atravês da linguagem amolecada? 
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Srs. Senadores, 
A alusão aos dissidentes não seria completa se faltasse 

menção aQ, "companheiro" Armando Fãlcão, que devia 
estar emocionado, ouvindo, pela Rede Globo, a trans
missão do comido de Goiânia e, coni o seu reconhecido 
''espíritO liberal", 3.preciando Q. "belo" colorido das ban
deiras Vermelhas dos diversos segmentos do comunismo. 

Afinal de contas, para ele deve ser ~otivo de _s-atis
f:içãO ver O sCu candidato ãPtaudido por -aqueles a quem 
tanto apreço dedicou durante a sua vida públiçal ... 

Temos ouvido muitos discursos adversários. 
ContinuO, entretanto, afirmando- que, das palavras 

pata as ações, a diferença ê muito grande. 
Estou ansioso por sentir a atitude das oposições em re

lação ã proposta do PDS tendente a modificar ou extin8 

guir-a chamida Lei Falcão. 
Aliás, não seria surpreendente se, em homenagem ao 

novo companheiro, passassem a considerá-la intocável. 
Pois não- são eles, atualmente. os maiores defensores do 
voto aberto no Colégio Eleitàral, ao mesmo tempo em 
que não corisíderam importante o debate entre os dois 
PI-ciidendãveis, através da -televisão?" -

Srs. _Senadores, 
Já se disse que um político, para afirmar sua liderança, 

tem de ser polémico. 
Mas esta tese só poderia ser aceita se a polêmica se es

tabelecesse através da discussão de idêias, de princípios, 
de teses -políticas e ideológicas. 

Entretanto, no Brasil, quem afirma a indispensabilida
de da polêmica confunde ofensas ou agressões com ide
ias. E, possivelmente, porque não possui estas 111timas. 
Qu ·melhor, porque só reconhece a idéia constante do po
der pelo poder, preferentemente usado de maneira arbi
trária e abusiva, confOr-me ínteresses pessoais e sem preó~ 
cupações com o beneffcíõ do povo. Na verdade, este ólti
mo elemento, embora sempre referido, só representa o 
pano de fundo ou a massa de manobra, que servirá os in
ter~sseç de quem se considera seu senhor. 
. Há ainda, entre os políticos, quem se orgulha dC ser 

••melhor que mulher dama", quando se trata de agradar. 
A expressão, de certo modo grosseira, vai entre aspas 
porque é exatamente assim que é divulgada. 

Na verdade, cada um se orgulha do que pode! 
E há tambêm os_ que preferem estar bem com suas 

consciências, pautando-se por normas éticas, sem lograr 
a sim"patía dos poderosos do dia, para depois traí· los. 

Srs, Seiladores, 
As_ oposições criticam~ suposta utilização da máquina 

administrativa em beneficio de nosso candidato, mas 
consideram normal o que os governadores estão fazendo 
para conseguir público para os seus comícios. 

f:. vista por elas como natural a concessão de secreta
rias, mesmo que recém-criadas, aos novos ..... aliados" 
Para com isso cOnseguirem novos votos para o seu candi
dato. 

Talvez não passem de um gracejo as ameaças do Go
vernador dó Ceará no sentido de demitir todos os que 
não concordarem com a sua Oposição em m3têria de su
cess~o presidencial. 

Mas se tal atitude viesse a efetivai'-se, seria, certamen
te, justificada. 

Pois, em se tratando das oposições, é sempre um ato é
tico afastar de seus cargos os correligionários que prefe
rem ficar fiéis ao partido que os elegeu e n~o acompa
nhar o Governador, que se desvia de seus compromissos 
partidários. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito pra
zer, Senador. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, o pronunciamento de V. Ex" merece a atenção do 
Senado por um duplo motiv9: primeiro, pela profundi
dade de que está impregnado, em que pese as profundas 
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discrepâncias que possamos manter em relação ao seu 
c_onteúdo. Segundo e principal motivo, pelo nome de V. 
Ex', nome ilustre que herda de um dos brasileiros mais 
notáveis que pontificaram na vida pública deste País. -Eu 
gostaria, se me permite,- e me permite, com certe.zã-.:..... 
de referir-me ao depoimento de Carlos Lacerda, publica
do e divulgado no livrq, .. Título", em que ele confessa 
que, quando esteve. na Bahia, em pleno regime de inter
ventoria, cassado como comunista e adversãiio e inimigo 
do regime, ele teve a sua integridade física e moral garan
tida precisamente pelo Governo Juracy Magalhães. Em 
segundo lugar, V. Ex• menciona, condena, pelo que en
tendi, a democracia de palanque. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Permita-me_ V. 
Ex~, eu não condeno de jeito nenhum a democracia de 
palanque. 

O Sr. Fábio Lucena - Segundo entendi. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Então. permita 
dízer que V. Ex• entendeu mal, eu não disse absoluta
mente nada disso. 

O Sr. Fábio Lucena- Então, eu entendi mal, porque 
V. Ex• é um produto, ao longo de sua vida pública, exa
tamente do palanque. Não fora o palanque, V. Ex•, as
sim como nenhum dos que aqui nos encontramos, jamais 
teria chegado ao Congresso- Nacional. Causa espêcie que 
V. Ex• classifique de."afronta à memória nacional", se
gundo anotei de trecho do seu pronunciamento, e dt; "re-
trógrados do nosso Partido", do Partido de V. Ex•, e 
faça alusão~ "linguagem amolecada", vale dizer, lingua
gem de moleques, usada .•• 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• não bote 
no plural. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Exf. fall), .. linguagem amole
cada" ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- No singular. 

O Sr. Fábio Lucena- No mínimo, havia um moleque 
que usou de linguagem amolecada. Parecem-me, nobre 
Senador, considerações e julgamentos muito duros, mui
to rudes a respeito de cidadãos da maior nomeada, como 
Guilherme Palmeira, Marco Maciel, Jorge Bornhau
sen.~. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Parece que V. Ex• 
está miSturando um pouco as coisas porque não hã nada 
de ofensivo no que eu disse a esses que V. Ex• tem citildo. 
Então, faça a divisão do bolo para, depois, sabermos o 
que que V. Ex.• entendeu certo ou errado. 

O Sr. Flfbio Lucena- Se eu estiver fazendo mistura 
depois eu mê comprometo com V. Ex.• a fazer a compe
tente decantação. Parece-me muito rude, muito áspera, 
muito verrinOsa ii sua alusão, Utilizando palavraS dessa 
natureza. Compreendo que há uma razão pessoãf, mais 
que pessoal, política, creio, ·suporiho, uma razão íntima 
que inspira o discurso de V. Ex•, é no que se refere ao ex
GOveinadoi-de seu Estado, o Sr. Ailtônlo Carlos Maga
lhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Quem eslâ citan
do nome é V. Ex• Veja que eu não citei nome algum. Se 
V. Ex• quer colocar as carapuças nas cabeças dos outros, 
V. Ex.• vai colocando sobre sua responsabilidade. 

O Sr. José FrageiU- Para bom entendedor, meia pa
lavra basta. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Bom entendedor 
é V. Ex• Vá V. Ex• colocando as carapuças conforme de
seja, e eu fico a-qui apenas dando risada, fico aqui acom
panhado as carapuças·que V. Ex• vai colocando. 
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OSr. Fábio Lucena- Já disse aqui, nobre Senador, e 
repito, que entre Antônio Carlos Magalhães e os três Se-

- nadares do Estado da Bahia: V. Ex'", o Senador Luiz Via
na e o SenadQr_Lo_man.to Júnior, eu não hesito, não titu
beio, não vacilo em ficar do lado e ao lado dos represenR 
tantes da Bahia aqui nO Senado Federal.. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES-Muito obrigado a 
V. Ex~~ 

O Sr. Fábio Lucena - ... não apenas por dever, por 
espírito de tropa, em absoluto, mas até por uma questão 
de solidariedade àqueles que no Senado Federal, repre
sentam o grande Estado da Bahia. Mas, nobre Senador 
Jutahy Magalhães, o que me parece imprópfio é V. Ex• 
partir dessa figura que é execrada, não apenas por V. 
Ex•, mas pelo ilustre Senador Lomanto Júnior, como 
pelo Senador Luiz Viana, não me parece próprio V. Ex• 
partir desse personagem para manifestar o seu desgosto, 
a sua reprovação, a sua condenação àqueles que, tam
bêm objeto de análises de consciência, também como 
conseqüência de atas e de atitudes pensado_s, decidiram 
se integrar à campanha do Dr. Tancredo Neves. Finali
zando, V. Ex• fala em máquina administrativa, e eU per
guntaria: quem foi que patrocionou o comício de Cuiabá 
e o de Porto Velho, dos quais participou o Senhor Presi
dente da República? E indagaria, nobre Senador pela 
Bahia, se não existe um Poder Judiciário organizado em 
nosso País, a quem compete apurar os excessos de lin
guagem quando estes assumem conotações de crimes 
contra a honra. Esta pergunta me parece fundamental, 
nobre Senador, porque, de toda essa enxurrada de des
tempero de desequilíbrio, de exagero verbal de que têm 
Sldo acusadas as _Oposições, só há no Brasil a existência 
de uma queixa-crime por excessos verbai~: é uma queiiã
crime apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Maluf, con
tra o ex-Governador Antônio Carlos Magalhães, por cri
me de injúria~ que foi instaurada; não é processo ainda, 
porque o juiz ainda não a recebeu, e que tramita nos juí
zos do seu valoroso Estado. Perdoe-me por ter me alon
gado, mais achei de meu dever fazer essas considerações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Só espero que a 
memória me ajude para tentar responder a V. Ex•. Va
mos pelo final, quando V. Ex• pergunta sobre Cuiabâ, 
Em Cuiabá houve a inauguração de uma obra pública 
com a presença do Presidente da República, não foi um 
comício popular. 

V. Ex• fala em excesso de linguagem. Quem declara 
isso ê o Dr. Tancredo Neves, em·entrevista, reconhecen
do que tem havido excesso de linguagem, parece que te
nho lido nos jornais e ainda não foi desmentido por S. 
Ex~. O reconhecimento ê do próprio candidato que diz 
que há excesso de linguagem. 

o· Sr. Fábio Lucena- Mas onde não há excesso de lin~ 
guagem? 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES - Não estou falan
do onde não há. V. Ex• falou que alguém declarou que 
havia excesso de linguagem, e o próprio candidato.decla
rou que isso havia, não estou dizendo que em outros 
comíciOs não haja excesso de linguagem. 

O Sr. Filliio Lucena- Mas nobfe Senador, há excesso 
de linguagem. Concordo que exista. 

- O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Entllo. V. Ex• es
tá concordando. 

O Sr. Fibfo Lucena- Concordo. De um lado e de ou
tro. 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES - ~ preciso evitar o 
excesso de: linguagem: 

O Sr. FibJo Lucena - Nobre Senador, permita-me? 
De um lado e de outro há excesso de linguagem. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Vou tentar res
ponder ao aparte de V. Ex• se conseguir lembrar dos 
pontõs abordados por V. Ex~ 

Não coloqu-e, V. Ex• por exemplo, as minhas críticas 
abs nOmes citados corito dos nossos companheiros de Se
nado de estar_em _presentes no c_omíc~o. realmente critico, 
AqU"ele5-cjU:e tiveram as benesses governamentais não po
dem ficar aplaudindo, como vi pela televisão; aplausos 
efusivos a esse exemplo de citação que dei no infcio do 
meu pronunciamento, as palavras do Dr. Tancredo Ne-
ves. Acho que temos que ter um mínimo de coerência. 
Fatos políticos poderri ter levado S. Ex• a apoiar o candi
dato de OposiçãO, mas aplaudirem veementemente, com 
euforia, aquelas palavras de tudo aquilo que eles repre
sentaram e foram beneficiados durante vinte anos, aí 
francamente eu acho que há uma incoerência. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• aplaudiu a eleição direta 
aqui. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu sou a favor 
das eleições diretas. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex.• declarou-se favorável. 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES - Sou a favor das 
eleições diretas. E daí? Aí ê que está a diferença também 
como o próprio Dr. Aureliano Chaves, declarei que eu 
era a favor das eleições diretas, mas não considerava o 
Colégio Eleitoral espúrio. Corilo os compa_p.heiros de V. 
Ex~ declararam vârias vezes, e estão indo para esse Colé
gio Eleitoral espúrio. Daí a diferença. 

__ O Sr. Fa"bio Lucena- V. Ex• cometeu algum deslize 
em discordar do seu Partido? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não cometi ne
nhum desliZe. 

O Sr. Fábio Lucena - Mas claro que não! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nilo cometi ne
nhum deslize, porque não fui para nenhum comício, em~ 
hora convidado na minha terra e em outros Estados para 
as eleições diretas; não fui exatamente para não escutar o 
que se dizia nos comfcios. Isso é um pouco de coerência. 
A diferença estâ aí. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O orador 
só pode ser aparteado se assim o consentir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A questão não foi 
fechada no nosso Partido; então eu tinha direito de dis~ 
cardar. Mas mesmo assim levei ao meu Líder, Senador 
Aloysio Chaves, uma carta pedindo ·para ele me liberar 
da vice-Liderança, porque eu iria discordar da Liderança 
do meu Partido. Esta ~ outra diferença, Vejo hoje com· 
panheiros meus, quejâ declararam apoio ao Dr. Táncre
do Neves, acharem que eticamente não têm nenhum de-
ver, não têm nenhuma obrigação de se afastar da Presi
dência do nosso Partido no âmbito regional. Eu acho 
que há falta de coerência. São essas coerências que exijo 
dos meus companheiros, cobro dos meus companheiros, 
melhor dizendo. 

Não posso aceitar como normais esses fatos. Posso 
aceitar como um ato político de vários desses compa· 
nheiros que foram para a Frente Liberal, porque não ti
nham condições de convivência, às vezes, em seus Esta~ 
dOs, dentro do Partido; posso aceitar isso. Posso aceitar 
de muitos desses companheiros o transbordo que estão 
fazendo das suas posições políticas. Agora, não posso 
aceitar de certos e detenninados companheiros que usu~ 
fruíram de tudo o que existiu de bem ou de mal, dentro 
desse período governamental, usufruíram de todas as 
vantagens que poderiam tirar, e nesta' hora se afastam 
para aplaudir, fazer discursos oposicionistas, como se 
acreditassem nessas palavras. 

Respeito até quem muda de opinião. Agora, não res-
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peito quem trai aos seus compromissOS,- quem trãi-as 
suas obrigações. Esses eu não respeito. Acho que aqueles 
que foram para a convenção estão obrigados, como disse 
o Senador Lenoir Vargas, e foi contestaodo pelo Senador 
Josê Fragelli, rrias ele disse a palavra certl;l;, "Estão mo
ralmente obrigados a aceitar a decisão da maioríã.". 

V. Ex•, talvez, porque eu tenha feito uma citação irâ
nica do Dr. Armando Falcão, de ver na televisão as ban
deiras do Partido Comunista, vem lembrar um fato de 
Carlos Lacerda ter estado lá, na êpoca do Estado No_vo, 
escondido na Bahia no período em que meu pai era inter
ventor. Não foi o -único, Senador. 

O Sr. Fábio Lucena - Não foi o único! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~ N~o foi o úniCQ.
Vários! E posso citar a amiZade que existia entre Agildo 
Barata e meu pai; quando Agildo Barata, em 1935, pas~ 
sava prisioneiro pelo porto da Bahia, a bordo de um 
navio~prisão, meu pai como interventor foi Visitá~Io e, 
quando chegou ao porto, companheiros de Agildo Bara~ 
ta, vendo o intervent_or da Bahia chegar -talvez sem co~ 
nhecer as ligações de amizade entre os dois - disseram 
qualquer impropériO, ]Unto-do Agildo, relativo ao inter~ 
ventar que chegava, e a resposta do Agildo foi um murro 
na cara do seu companheiro, pela amizade que dedicava 
e o respeito que tinha ao seu adversário de ideologia, 
mas amigo pessoal, pois eram companheiros de escola, 
foram companheiros de bancos escolares durante uma 
vida inteira. 

Então, esta ê a diferença: respeita o adversário, respei~ 
ta a ideologia. Pessoalmente, sou a favor do reconheci
mento do Partido Comunista, embora abomine as idêias 
comunistas, mas respeito aquele comunista. E muitas ve
zes tenho dito - e V. Ex.• talvez hoje tenha ouvido na 
Comissão - que ninguém tirOu patente -de patriotismo. 
Não há ninguém que tenha patente exclusiva do direito 
de ser patriota, e nós podemos discordar de vários adver~ 
sârios políticos, mas temos que respeitar o patriotismo 
mesmo que as idêias sejam completamente conflitantes. 
Por isso digo que não citei esses nomes em outro sentido, 
senão o de condenar a presença deles naquele comfcío. 
Não aceitei a linguagem usada contra o nos_so candidato, 
uma linguagem que considero amolecada, sim, de acu~ 
sações infund_adas, como se fez naquele comício. Acho 
que é um'a linguagem amolecada, que não faz por mere
cer a OpoSição. V. Ex• verifique que a pr6p~ria Oposição 
tem o cuidado de não dizer isso nos comfcios. Eu não_ 
posso aceitar, como normal, esse tipo de linguagem. Não 
posso aceitar, como normal, essa campanha que se faz 
contra um candidato a Presidente da República, sem ne~ 
nhuma preocupação com a verda,de, sem nenhuma preo
cupação de comprovar -as acusações que são feitas. En~ 
tão, fico lembrando o passado, e vejO qu3.Jüas acusações 
foram feit:is a homens como Alkmin, como Israel Pi~ 
nheiro-, hoje aí, homenageado, como a Juscelino Kubits~ 
chek. 

Lembro-me, na infância, de quando era eu garoto, 
como ficava, às vezes, triste de ver um -cõin:t>anheiro de 
meu pai, na Revolução de 1930, comõ João Alberto, ser 
acusado a cada instante como ladrão, e depois, quando 
ele morreu, viu-se que ele era um homem pobre, que 
nada deixou à fairiftia, mas era um homem público, e 
como homem público era acusado, sem nenhuma preo~ 
cupaçãcr em se levar a_ ele a_s p-fõvas contra aquilo que di~ 
ziam. Isso não respeito, Sr. Senador. Não posso admitir 
como válido, que na oPinião pública aiilda se compreen~ 
dam e se aceitem acusações desse tip-o que se íaz-cOiüra 
qualquer cidadã_Q. O que nós vemoS, hoje em dia, o que 
é? É o Deputado Paulo Maluf às vezes ser execra_do por 
quem? Por quem nem sabe quem ele é. Então, quando 
falo em pesquisas- de opiniãO, que não dou validade a es~ 
sas pesquisas de opftiião, é que eu Quero ver o povo jul
gar as idéias, jUlgar os pensament_os, quero ver o povo 
julgar os programas, que até hoje não deram ao Deputa
do Paulo Maluf o direitO-de debater com o candidato da 

Oposição, -porque esse tem sempre eVitado essa compa
ração. 

Em qualquer país democrático, o -que se busca é o di~ 
reito do debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, ago
ra, vão debater os dois candidatos a Vice-Presidente, 
como vão debater os dois candidatos à Presidência da 
República. Lâ não se foge, lá se defendem as idêias. En~ 
tão, aqui, porque o Dr. Tancredo Neves acha que está 
em· boas condições eleitorais, não pode perder essas con~ 
dições, enfrentando seu adversário na televisão. Por que 
que ele considera que vai perder no debate? O debate não 
tem a figura de idade. Ninguém vai lá levando um atesta· 
do de nascimento. No debate eles vão procurar atestar as 
idéias, debater aquilo que pensam. Mas o problema é 
que o candidato da Oposição não pode dizer o que pen~ 
sa, porque se disser que pensa de uma maneira, perde do 
ladQ, "a"; se disser que pensa de outro modo, perde do 
lado. "b". então, tem que ficar em cima do muro, sem di· 
zero que realmente deseja, o que pretende fazer por este 
País. 

Coitado deste Pais! Só não digo coitado com maiores 
preocupações, porque tenho certeza de que Çl Dr. Tan~ 
credo Neves não ganhará. Não é por ele. 

Como disse no aparte ao Senador Jorge K.alume, res~ 
peito muito o Dr. Tancredo. Mas, estou preocupado 
com esse cuidado que ele tem que ter de não apresentar 
suas idéias. Essa preocupação de estar pisando em ovos, 
sem poder dizer que é a favor disso ou daquilo. Para um 
homem inteligente como ele, que tem idéias próprias, 
deve ser um sacrifi'cio. Mas, ele não pode desagradar a 
ninguém, porque não pode gerder um voto. E o que ve~ 
mos são discursos de livre empresa, quando, em seguida, 
se prega a estatização. Mas, ao mesmo tempo em que se 
fala em estatização, se tem medo de dizer que ê a favor 
dela, porque os banqueiros podeffi não gostar disso. Lo~ 
go, nobre Senador, realmente tenho preocupação. E que
ro atê aproveitar o silênCiO dO Setl8.dor Hélio Gueiros, 
para responder a uma declaração feita por S. Ex• 

Hoje, no seu pronunciamneto, S. Ex• referiu~se a San
tos. Só espero, nobre Senador, que V. Ex• amanhã não 
venha dizer que o meu Partido, na Bahia, Também não 
teve- votO. Ontem hoUVe ifm-a eleiÇão suPlementar, em 
São Sebastião do Passé, e PDS e PMDB votaram em 
candidatos do PMDB: legend<l. "a" e legend~ .. "b" do 
PMD B, porque um dos candidatos do PMD B passou a 
aceitar o apoio do" PDS, e atê agradeceu o apoio do PDS, 
e ficou satisfeito -em ser eleito pelo PDS, p'ôrQu-e talvez, 
depois-, passe para o PDS. Em Santos; houve tarilbéin 
uma situação não igual, mas semelhante. O PDS, talvez 
até por julgar que não tinha condições de vitória, resol~ 
veu descarregar os seus votos em um dos candidatos do 
PMDB; talvez de graça, sem nenhum acordo político,
mas preferia a vitória de um dos cindidatos. Então, co~ 
meçou a se fazer esse carnaval de que o PDS te'l!:e 3% ou_ 
4% apenas de votos, em Santos. Uma das razões foi essa. 
Isso acontece. E o candidato do Governador p-erdeu, lá 
em Santos, não apenas o candidato dó Governador, mas 
era candidato do Gov.ernador, do Presidente do Partido, 
era candidato da cúpula partidária de Santos, era candi
dato de toda a cúpula partidária do PMDB, e do outro 
lado tinha o nosso ex~companheiro Orestes Quércia, 
apoiando o outro candidato; e tinha também o povo 
apoiando. 

O Sr. Hélio Gueiros ~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, será_um 
prazer, porque respondi ao silêncio de V. Ex•, e agora 
sou obrigado a responder ao aparte. 

O Sr. Hélio Gueiros- Eu só estou aparteando, tendo 
a honra d._e apartear V. Ex•exatamente porque V. Ex• me 
provocou, estranhando o meu silêncio. 

O sR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, eu não esta
va estranhando, estava apena~ _Qtlando que tentei 
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aparteá-lo quando V. Ex• estava falando, mas como não 
foi passivei, então, porque V. Ex• estava atendendo a ou~ 
tf3.s solicitações, então não queria deixar passar a oca~ 
sião, e talvez tenha até mais alguma coisa para falar. 

O Sr. Hélio Cueiros- Apenas queria dizer que come
cei critícaiiQ.p, ou melhor, respondendo às criticas sobre 
as pesquisas- de opinião pública. Porque parece-me que o 
nobre Senador Carlos Alberto declarou _que não dava 
importância alguma a pesquisa de opinião pública. En~ 
tão ... "dando de barato" que não se dê valor à pesquisa de 
opinião pública, chamei à colação o episódio da eleição 
de Santos, porque estãvanios discutindo uma maneira de 
aferir, de a valia r a opinião pública; e achei que se pesqui~ 
sa não serve, então, pelo menos o resultado de uma 
eleição aeve servir. Daí por qUe inVoêJ.iif:1 o -exeinplo de 
Santos, onde foi feito uma pesquisa legal, uma pesquisa 
sob os auspícios da Justiça Eleitoral, da qual também o 
eminente candidato Paulo Maluf não se saiu bem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja V. Ex• que 
também essa pesquisa não foi correta, porque o Deputa~ 
do Maluf, primeiramente, não concorreu, não foi para lá 
prestigiar candidato. "a" ot,!, "b", e o seu Partido apoiou 

um dos candidatos do outro Partido, como acontece, de 
vez em quando, em questões locais, em questões munici~ 
pais. Isso às vezes acontece. 

Mas eu já diSse a V. Ex• que aceito a posição de deter~ 
minados _elementos da Frente, e por isso mesmo estou 
certo de que eles vão retornar, porque eles foram para lã 
no melhor das intenções, buScatld_o seus eSpaços políti~ 
cos, e agora estão sendo acotovelados por aqueles pou
cos oportunistas. Esses poucos oportunistas que existem 
estão acotovelando os que foram dentro do melhor das 
intenções, dentro de algumas idéias, buscar espaço polí
tico, e que agora não querem mais deixar que eles te
nham esse espaço. Pôr isso ê que estou certo de que mui
tos desSes da Frente Liberal, com o trabalho de cateque
se de todos nós, do nosso candidato, com o interesse da 
unidade partidária, muitos deles retornarão. Estou certo 
também de que alguns dos elementos da Oposição serão 
convencidos a votar conosco. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um rápido apar~ 
te? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Pois _qãQ, nobre 
Senador. 

O Sr. Fábio Lucena- 1:: extraordinária a sUa Capaci
dade- e parece que isso é tipicamente baiano -a sua 
capacidade, repito de argumentar, não apenas no exerci
cio da aptidão do raciocínio, inas de argumentar com 
certos fatos que, por sua natureza, são contraditórios. 
Eu acredito que se V. Ex•, todas as semanas, pronuncias
se, neste plenário, um discurso da natureza deste que ora 
estâ'proferindo, eu-não tenho dúvidas de que a Câmara 
Alt_a ing~essaria n:uma- nova es-cola do debate, que é pre~ 
cisaffiente a troca lúcida daS idéias, sem nenhuma preo~ 
cupação com o excesso verbal, para mais ou para menos, 
que a manifestação do pensamento pode provocar. De 
fato, essa é_ um_3:_ extraordiriãria capacidade de V. Ex•, 
qué apeÕiS- eflgfãndece a todos- nós que temos o prazer 
de ouvi-lo e, também, o desprazer de discordar de V. Ex• 
Observe, Senador Jutahy Magalhães, o candidato Tan~ 
credo Neves es.tá montando uma estratégia dificil, urna 
dificílima estratégia de campanha eleitoral. Até a vo~ 
tação da Emend3. Dante_de Oliveira ninguém admitia, 
ninguém supUnha que o Senador José Sarney, por exem
plo, fosse deixar a Presidência do seu Partido. Admitir 
issO, no dia 24 de abril, seria admitir-Um verdadeiro abK 
surdo. No entanto, a dinâmica dos fatos, dos aconteci
mentos, foi tamanha, que o Senador José Sarney tomou 
a posição hoje conhecida por todo o País. Essa -dinâmica 
dos acontecimentos, tornando os fatos profundamente 
c_ontraditóriOs, levou o candidato Tancredo-.. Neves à 
montagem de uma Cstril.tégiã política, para: consegUir a-
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maioria no Colégio Eleitoral, o que só será possível com 
a adesão de membros do Partido Democrático Social. Só 
essa adesão poderá dar ao Dr. Tancredo Neves a maioria 
no Colêgío Eleitoral. Tanto que me parece descabida 
qualquer afirmativa de que os membros do PDS - que 
não aceitaram o resultado da Conv~ção _- têm uma 
obrigação moral de _aceitar a_ decisão convencional. Eu 
díria que lhes cabe uma obrigação partidária, e que a 
moral, como braço da ética, está acima dessas questões e 
decisões polftico-parfi.dárias. Por outro lado, como ad
mitir, como faz V. Ex• no momento, que um só autor de 
linguagem, que V. Ex• chama de amolecada, com o que 
eu concordo plenamente ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Gosto devei que 
nós jâ eStamos concordando. 

O Sr. Fábio Luceaa - -... a pergunta feita pelo ex
governador baiano, ao público ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A carapuça é V. 
Ex• que 'está colocando. 

O Sr. Fábio Luceu ~ ... em Goiãs, indagando o que 
Maluf ê.. E a resposta dada pelo público. Não sei se V. 
Ex• concorda, mas eu considefõ essa como ·serido um 
tipo de linguagem de fato amolecada. Mas, partir dai, 
nobre Senador, partir do comportamento, do atrito en
tre dois inimigos figadais, porque desde muito antCs da 
convenção que o Sr. Antônio Carlos Magalhães declara
ra que não apOiaria em hipótese alguma ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me ape
nas uma explicação que V. Ex• não é obrigado a conhe
cer. Quando V. Ex• falar em inimigos figa dais, Antônio 
Carlos e Maluf, não é porque o ex-governãdor declarou 
que não apoiaria o Deputado Paulo Maluf que eles fos
sem iniriligoS figãdais. Outro dia mesmo, um jornal da 
Bahia Publicou fotografias muitó amistosas, risonhas; de 
abraços carinhosos entre os dois, tiradas há poucos dias 
antes, pouco depois da convenção. 

O Sr. Fábio Lucena - Bem, Luiz Carlos Prestes saiu 
de? anOs de prisãO-para apoiar Getúlio Vargas, o seuen
carcerador, na campanha pela Constituinte. V. Ex• vê 
que os ininiigos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Aí hã uma dife
rença de posição. 

Discordo dessa questão de Prestes, naquela êpoca, dis
cordo totalmente. 

O Sr. Fábio Lucena - A atitude de Prestes foi ab~olu· 
tamente condenável. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aquilo foi abomi
nável. 

O Sr. Fábio Lucena- Exato, tem toda a razão V. Ex• 
Mas é. Para V. Ex' perceber que as inimizades não po
dem, dado o atrito que elas tem gerado em certos mo
R).entos, inspirar o posicionamento de um hõmem da 
postura de V. Ex' aqui no Senado Federal. Apenas gos
taria de não __ ou_vir generalizações. O debate vai ãConte--:-
cer, Tancredo vai debater com Paulo Maluf, isto foi afir
mado pelos dois candidatos. Maluf e Tancredo afirma
ram à Rede Globo, que divulgou que as assessorias estão 
elaborando a _agenda do debate. O que Tancredo disse é 
que não aceitaria o de_bate em tom de desafio, mas sim 
como convite. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. 
Ex•, embora discorde dessas suas manifestações. Só es
pero que S. Ex• não aceite o debate para o dia 16 de ja
neiro. Mas, permita-me, pois ni.eu fempO está esSOtacio e 
tenho que concluir o meu pronunciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente, em se tratando das opo
sições. é sempre um ato étiCo afastar de seus cargos os 
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c-orreligionários que preferem ficar fiéis ao Partido que 
_os_ elegeu e não ac_ompanhar'o GOvernador, que se desvia 

de seus compromissos partidários. 

E, assim, estão sempre os fatos supervenientes servin
do de desculpas aos que não cumprem os seus compro
missos, sob o argumen~o de que a política tem a sua di
nâmica própria, forçando a mudanças de percurso. 

Por isto, quando V. Ex• falou em dinâmica política,- fi
quei preocupado de que mais uma vez vai se dar descul
pa para certos a tos, em troca desta fras~ ... a política é di
nâmica". Então, são fatos supervenientes-que mudam 
tõdoS os compromissos ex.istent~, para fazer com que 
tudo seja esquecido e as tradições passam a ser chamadas 
-de obediência a fatos Superveniêntes. São as tais nuvens 
lá em cima que mudam. 

O Sr. Fábio Lucena-••• Por conta da erudição de V. 
Ex• . 

O SR. JUTAH}' MAGALHÃES - Aos que assim ra· 
J:iocioam_ gostaria apenas de relembrar que, do mesmo 
modo que seria- catastrófico para a vida diária da socie
dade ver os homens descumprindo contratos firmados 
por terem aderido a ontros tipos de convenções, 6 inad
misSíVel nã vida política que compromissos posteriores 
anulem, impunemente, os pactos anteriores. Pois o mini
mo que o jogo político exige de seus atores é o respeito 
ao ãdversário e a fidelidade entre correligionârios. 

O Pr(:sidente Figueiredo, mais que outros atingido 
pela infidelidade de alguns colaboradores, fez bem em 
relembrar à Nação esta sadia regra de convivência demo
crãtica, esquecida no momento em que mais benefícios 
poderia trazer-nos. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Concedo o aparte 
ao itobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr.lorge Kalume- Já que V. Ex' chegou ao final, 
fmal que eu posso dizer feliz, quero felicitá-lo pela coe
rência e pela maneira tranquila como fez a sua crítica 
nesta tarde. Foi, aliás, a tónica de hoje no Senado.-QUefõ 
dizer mai~: não há termo, não há paralelo entre o que se 
fez em Cuiabá e Porto Velho e nas demais Capitais hoje 
sob a êgide do PMDB. Cuia.bá e Porto Velho foi i.tin. en
contro cívico onde o_ povo compareceu em massa para 

. agradecer ao Presidente Figueiredo a conclusão de uma 
rodovia, uma vez que aquele povo vivia ali isolado das 

-demais CapitaiS do Brasil. Portanto, não há paralelo. Ali 
não foi um comício, mas um encontro cívico, unia festa 
de congraçamento diante .da grandiosa obra que foi exe
cutada pelo PDS sob o comando de João Figueiredo. A 
V. Ex•, mais uma vez, as minhas congratulações pelo 
magnífico pronunciamento desta tarde. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço, meu 
caro colega Jorge Kalume, não foi V. Ex' quem deu iní
cio a esses debates. E agora, .não concluímos, dizendo 

_apenas qu~ para_ nós foi estranho quando lem()s ã entre
vista da Dr. Tancredo dizendo que S. Ex' demitiu apenas 
«>> funcionários em cargos em comissão e que _acusaya o 
Governo Federal porque ele estava admitindo cargos em 
comissão e nas funções públicas. Quero saber quem foi 
demitido da função pública 

O Sr. Jorge Kalume- Aliãs, o meu Estado não foi ex

-~~_çãõ. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- S esse o encerra
mento do meu pronunciamento. Agradeço a V. Ex•, Se
nador Lomanto Júnior, meu caro companheiro de repre
sentação baiana e estou cérto de que se V. Ex• estivesse 
aqui na planície, hoje, -esCutarí8mos- os~-sCUS 8pã.ttes. 
Mas, de qualquer maneira, é uma satisfação falar nesta 
sessão presidida por V. Ex• Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bemf) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Ji1nior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Revista de Informaçilo Leglslatba, publicação tri
mestral da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado 
Federal, dirigida desde sua instituição nos tenitos da Re
solução nO? 38, de 19 de dezembro de 1963, pela Doutora 
Leyla Castello Branco Rangel, divulgou "em seu número 
82, ano 21, de abril/junho de 1984, uma substanciosa e 
notável contribuição do Professor Paulo de Figueiredo, 
sobre. "O Parlamento Brasileiro e o Problema do Menor 
Abandonado". 

Possivelmente, o trabalho do Professor Paulo de Fi
gueiredo terá sido- um dos melhores jamais publicados 
pela Revista de Infonnação Legislativa, cJ.Üos fundado
res, o inesquecíVel Senador Auro Soares de Moura Ana 
drade, por sugestão do saudoso Doutor Isaac Brown, se 
vivos estivessem, sentir-se-iam recompensados pela bri
lhante trajetória de crescentes êxitos dessa Revista, que 
já se projetou no cenário nacional, como autêntico patri
mônio cultural e educativo, do -qual o Senado Federal 
justamente se orgulha. 

Os motivos determinantes deste pronunciamento se 
-justificam pelas considerações a seguir tecidas à margem 
_do ensaio do Professor Paulo de Figueiredo, cujos títulos 
contn'buem para explicar a seriedade, valor intrínseco e 
densidade têcnic-o-informativa do mencionado trabalho. 

De fato, ninguém apresentaria melhores credenciais 
do que Paulo de Figueiredo para analisar a posição do 
Congresso Nacional diante de um dos maiores desafios 
gue a Na~o brasileira terá, forçosamente, de enfrentar e 
resolver, a curto prazo, sob pena de mergulhar na vora
gem de uma convulsão social de proporções inconcebí
veis. 

Preliminarmente, convém esclarecer que os problemas 
das crianças e menores carentes do Brasil - cerca de 35 
milhões, atualmente, dos quais 4 milhões são o~. "aban
donados propriamente ditos", e 600 mil os menores de
linqfJentes de conduta irregular - poderiam ter sido so
lucionados, pouco a pouco, a partir de 1976, quando o 
Congresso Nacional encaminhou ao Governo Federal as 
conclusões, recomendações e projetas constantes do re-

- latório da CPI _da Câmara dos Deputados, intitulados 
.. A Realidade Brasileira do Menor". 

Mas, a pretexto de que um desses projetas instituía um 
Fundo Especial calculado em l bilhão e SOO milhões de 
cruzeiros destinados às famílias pobres e menores caren

-tes_. a tecnoburocraci<t,. "congelou" as providências suge
ridas pelo Congresso Nacional. 

Sucessivos adiamentos e manobras protelatórias acon
teceram. 

Apesar da existência de três Orçamentos, - além do 
Fiscal, os Orçamentos Monetário e das Estatais, 
limitaram-Se as .. "Autoridades Monetárias", a, simples
mente, manter as despesas de custeio da FUNABEM, 
órgão que dentro das suas possibilidades procura dar 
unia assistência ao menor e repassar dotações orçamen

- târias às FEBEN s estaduais e muitas entidades privadas 
de proteção à infância. 

Verifica-se em várias cidades, surtos incontroláveis de 
agressividade, violência, delinqUência infantil C crimina
lidade. __ 

A concentração de mais de 80 milhões de pessoas -
cerca de 70% da popUlação - nas regiões metropo!ito
nas e em algumas cidades, transformou o Brasil em um 
país basicamente -UrbanizadO. 

Além da expansão demográfica, com taxas que variam 
de 2,4% a 3",1% (fiaS zonas mais atrasadas), o processo da 
crescente urbanização se intensificou, nestes últimos 
anos, com as ondas de migrações oriundas do esvazia-

- meilt& dó interior ..:....- o conheCido êxodo rural. 
As cidades exercem um fascínio irresistível sobre as 

populações rurais que se deixam seduzir pelas oportuni
dades de trabalho ou de empregos, com melhores remu-
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nerações, diversões, ou tudo aquilo que Q "progresso"
freqifentemente ilusório pode oferecer. 

Ocorre, no entanto, que as famnias dmitrabalhadOres 
rurais amontoados na periferia -das cidades saturadas, 
cedo se decepcionam, passando a lutar pela sobrevivên
cia em favelas, mocambos, cortiços, ou em conjUntOs ha
bitaciiofl~is :Poluídos, que nada mais são do que formi
gueiros humanos. 

~nesse contexto que se evidenciá o proce>so dã. margi
nalização social, numa seqUência trãgica: -- desempre-
g-o,- fome, desnutriçãó, doenças, desintegração_familiar, 
analfabetismo, agressividade, violência e criminalidade 
-seqUência que funciona, na verdade, como a usina dos 

menores abandonados. 
Infeliznieiite, tudo indica que a excessiva urbanização 

~presenta sintomas de irreversibilidade, mas nem por 
isso se deve cometer o equívoco de confundi-Ia com, .. de
senvolvimento .. oq_, "progresso". 

Já em 1981, segUndo dados oficiais, 49,8% das famílias 
pobres abrigavam 51,2% dos menores de 19 anos, e seus 
respectivoS chefes se: encontravam encurraladoS nas 
fronteiras da pobreza absoluta, com rendimentos men
sais inferioreS a 2 salários mínimos, ou, em sua maioria, 
sem quaisquer rendimentos, vivendo como biscateiros 
ou camelôs. · · 

Essa, sem sombra de dúvida, verdadeira causa deter
minante dos 32.100.565 menores carentes existentes na
quele ano, dos quais, na fãixa de 10 a 19 anos-, foram 
identificados 5.043.795 analfabetos. 

A análise quantitativa do problema das crianças e me
nores carentes, abandonados ou de conduta irregular, 
encontra-se no citado relatório da CPI da Câmara dos 
DeputadOS:1 , .. A Realidade Brasileira do Menor", divul
gado pelo Diário do Congresso Nacional, e através de 
uma edição especial do Serviço Gráfico do senadO-Fede
ral, em 1976. 

Decorridos oito anos, a Revista de Informação Legisla
tiva publicou, em sua edição de abril a junho de 1984, n~' 
82, a criteriosa iriáiise do Professor Paulo de Figueiredo, 
que demonstra o valor permanente, a indiscutível atuali
dade, o realismo e a exeqUibilidade das soluções propos
tas pelo CongreSso Nacional, nos parâmetros de uma ar
rojada e pioneira .... abordagem sistêmica" do problema 
dos menores abandonados - em que analisa o Projeto 
de Lei, de minha autoria, n~' 278, de 1979 - que solicito 
seja iricorpoi'3da a este pronunciamento. 

Felicito, por consegUinte, o seu ilustre autor, aO mes
mo tempo em que cumpro o dever de enaltecer a Revista 
de lnfonnação Legislativa, e a Subsecretaria de Edições 
T8cnicas do Senado Federal, pela iniciativa de promover 
o reexame e a renovação dos estudos e debates sobre um 
tema realmente transcendental da maior importância 
para os destinos da nacionalidade. (Muito bem! Palmas.) 

Documento a que se refere o Sr. Lourival Baptista 
em seu .discurso: 

O PARLAMENTO BRASILEIRO 
E O PROBLEMA DO MENOR ABANDONADO 

Paulo de Figueiredo 

Ex-Consultor-Geral, Ex-Secretário-Geral da Pre
sidência e Ex-Diret_or da Assessoria Legislativa do 
Senado Federal ~Ex-Professor da Faculdade de 
Direito do Estado de Goiâs e da Faculdade Brasilei
ra de Ciências JurídicaS do- Rio de JariClrO - Ex
Presidente do Conselho Administrativo do Estado 
de Goiás - Ex-AssCssor Parlamentar da Presidan
ci~ ~ R~pública. 

I- Preliminares: Os direitos fundamentais do ho
mem, na teoria e na prática. As guerras, a miséria, os 
preconceitos. _O homem c_ontinua esquecido. Os.direitos 
da criança. ~preciso ouVir, ver e falar. O problema do 
menor abandonado se inscreve no problema social geral. 

DIÁRIO DO CDNG RESSO NACIONAL (Seçioll} 

II -A Declaração Universal dos Direitos da Criança; 
Uma bela Carta de Princípios. A realidade C triste. 

III - O Parlamento brasileiro propôs uma solução; As 
funções do Congresso. Um trabalho notável, porém 
pouco conhecido. O Sistema do Menor. O Projeto Dom 
Bosco. 

IV - E preciso ter uma visão global do problema: No 
estudo de um problema social têm que ser considerados 
todos os planos de atividade do homem. Os fatores so~ 
ciai~, políticos, econômicos, jurídicos, financeiros e mo
rais se interpenetram no condicionamentO da sociedade. 
O problema do menor abandonado decorre do problema 
do maior abandonado. 

V - Que é menor abandonado? O menor abandonado 
pobre. O menor rico abandonado. Aspectos materiais e 
morais do problema. Papel do Estado, da família e da 
Igreja. 

-- VI- O problema é, antes de tudo, moral: O materialis
mo dominante. A teoria do. ... rouba, mas faz". 

VII - O sistema penitenciário: Os refonnatórios nada 
reformam. ~ preciso rever o sistema. A legislação penal 
do menor ·está superada. A influência deletéria do cine
ma, do râdio e da televisão, 

-VIII -A explosão demográfica: O C:tcciSso' de popu
lação nos centros urbanos agrava o problema, Planeja
mentO familiar. Em certas regiões há gente demais, em 
outras, há gente de menos. Redistribuição da-s.. "sobras" 
populacionais. Situação _na Amazônia. O interior- tem 
falta de braços. A solução para o problema é uma so
lução política. Da incapacidade do Estado liberal
democrata. 

IX- A questão migriá6ria: Urge-disciplinar os des1o: 
cam·entos populacionais. COrria nxar o homem em seu 
.. habitat". Reforma Agrária: um imperativo. Necessida
de da presença do Estado. Privatização no Brasil, é sinô
nimo de desnacionalização. 

X- O Estado, no Brasil, tem que ser_forte. nacional. 
democrático e intervencionista: O Estado não pode ser 
um ente abstrato, tem que estar presente e ser atuante. 
Nem tudo que é bom para outros países é bom para o 
Brasil. Não há países amigos, mas, siin, interesses emjo
go.O problema do menor está ligado ao dã redistri
buição dos excessos demográficos. Medidas duras, mas 
necessárias. Só através do Estado se resolverá o proble
ma. 

I- Preliminares: 

Existe a Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem·. Existe a- Declaração Americana dos DireitOs do 
Homem. Todas as Constituições, de todos os países do 
mundo, democráticos, coinunistas ou fascistas, desen-.. 

-volvidos ou subdesenvolvidos, têm capítulos inteiros de
dicadOs aos direitos fundamentais do homem. E em toda 
a parte o homem se apresenta esquecido, abandonado, 
sofrendo, perseguido~ vilipendiado. O racismo-sobrevive, 
em for_mas cruéis r:t:a Afr_ica do Su_l, nos Estados Unidos -e 
outros países. As disCriminações sociã.is persisteffi. Con
tinuam as lutas religiosas. A miséria é cada vez mais uni
versal. Ditaduras se espalham por todos os continentes. 
A liberdade, em muitos cantos da terra, ainda é um mito. 
As sociedades prosseguem divididas entre opressores e 
oprimidos. Os homens, só porque se localizam em es
paços diferentes, se odeiam e se massacram. Mas, nas 
Constituições de todos os povos, disPõe-se que todos os 
homens são iguais, que todos têm direito à liberdade, à 
educiçãO, ao trabalho, à assistência, ao ideal. Fora do 
papel a realidade é outra. São os negros, nos Estados 
Unidos, sendo tratadOs como seres inferiores. São os fU
deus, sendo massacrados aqui, massacrando acolá. São 
protestantes e católicos se entredevorando na Irlanda. 
São cristãos e muçulmanos se destruindo no Líbano. S 
um chefe de Estado africano praticiildo a antropofagia. 
SãO as grandes potências financiando gUerras entre paí
ses, para proveito próprio. São governos de Estados po~ 
derosos procurando impedir o desenvolvimento de ou
tros povos que lutam por um lugar ao sol. 
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Por isso, é sombrio, igualmente, o panorama social, 
no que diz respeito à criança. Também ela é oOjeto de 
discursos, conferências, homenagens, cultos. Em 1979 
liOU:ve o Ano Internacional da Criança. A ONU aprovou 
uma Declaração Universal dos Direitos· da Criança. 
Mas a realidade do menor, como a do adulto,é dolorosa. 
Quase em toda parte, porém mais -ainda no chamado 
Terceiro Mundo. No Brasil, a situação é calamitosa. O 
Cearâ possui' o maior índice de mortalidade infantil do 
mundo. O Rio, ex-Cidade Maravilhosa, está coalhado de 
pivetes, organizados em bandos criminosos. O analfabe
tismo atínge Cifias altíssimas. A fome é uma constante. E 
assim por diante. 

. Não podemos, contudo, continuar surdos, cegos e mu
dos, como as três figuras que a Conferência Nacional 
dos Bispos exibe na televisão como símbolos da cruelda
de humana. É preciso que a gente ouça as vozes desespe
radas dos sofredores, veja as misérias do mundo e pro
clame bem alto a necessidade de amplas reformas, capa
zes de ainda um dia assegurar, realmente, a todos os ho
mens, efetiva partidpação nos bens da civiliZação e da 
cultura. 

Tentaremos, neste ensaio, focalizar o problema do me
nor abandonado. Mais precisamente, procuremos ressal
tar os divi:rsos aspectos da questão, intCgrando--a, po
rém, como parte - que efetivameti.te é -- na grande 
problemática: social. 

-Dentro de uma compreensão cristã do mundo, que 
nos dá uma visão integral e integrada das coisas, buSca
mos relacionar esses elementos todos que, no terreno 
político, no social e no econômico, contribuem, aqui 
mais ali menos, para a verdadeira tragédia que represen
fa, hojé, o problema do menor abandonado. 

Ress.altaremos, no caso, o papel do Parlamento brasi
leiro, às vezes tão justa:inente criticã.do por omitir-se no 
~rato de questões fundamentais para o Pais, mas que es
teve atento ao problema e indicou, para ele, uma so
lução. 

Começamos, é claro, pelo começo. Como "olhar" a 
criança? Que fazer por ehi? como fazer? Que direitos 
assegurar-lhe? 

Enfocando-o em si, como problema típico, o que se 
tem a fazer é garanti! ao menor certos direitos inerentes 
às suas condições e que foram alvo do interesse da ONU, 
que, a respeito, proclamou, aprovou e publicou a seguin
te: 
II- ~claração Universal dos D~eitos da Criança(l) 

PREÂMBULO 

"Visto que os povos das Nações UNidas, na Carta, 
reafirmaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, 
na dignidade e no valor do ser humano, e resolveram 
promover o progresso social e melhores condições de 
vida dentro de uma liberdade mais ampla. 

Visto que as Nações Unidas, na Declaração Universal 
dos DireitoS Humanos, proclamaram que todo homem 
tem- capacidade para gozar dos direitos e das liberdades 
nela estabelecidos, sem distinçãO de qualquer espêcie, 
_seja de raça, _cor, sexo, língua, religião, opinião politica 
ou de outra natureza, Origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ·ou qualquer outra condição. 

Visto que a criança, em decorrência de sua imaturida
de física e mental, precisa de proteção e cuidados espe
ciais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois 
do nascimento. 

Visto que a necessidade de tal proteção foi enunciada 
na Declaração da Criança em Genebra, em 1924, e reco
nhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos estatutos das agências especíãlizadas e organi
zações internacionais interessadas no bem-estar da 
-criança. 

Visto que a humanidade deve à criança o melhor de 
seus esforços. 

Assim, 

----(I) Declaração Universal dos Direitos da Criança- cópia 
(ornccida pela Subsecretaria de Edl~es Tt:cnlcas do Senado Federal. 
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A Assembléia Geral 

Proclama esta Declaração dos Direitos da Criança, vi
sando a que a criança tenha uma infâilcia feliz e possa 
gozar, em seu próprio benefício e-no da s,ocida_d~;:, dos di
reitos e das liberdades aqui enunciadas, e apela a que os 
pais, os homens e as mulheres em sua qualidade de in
divíduos, e as organizações Voluntárias, as autOridades 
locais e os governos nac_ionais r~nheçam estes direítos 
e se empenhem pela sua observância, mediahte medidas 
legislativas e de outra natureza, progressivamente intituí
das, de conformidade com os ·seguintes princípros: 

Princípio l'~'- A criãnça 'gozará' de todos os direitos 
enunciados_ nesta Dec_I_aração. Todas as crianças, absolu
tamente sem qualquer e_xceção, serão credoras destes di
reitos, sem distinção ou discriminação por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião politica ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza~ nas
cimento ou_ qualquer outra condição, quer sua ou de sua 
família. 

Princípio 29 - A criança gozarã de proteção esP,ecial e 
ser-lhe-ão proporcioriadas oportunidades e facilidades, 
por lei e por outros meios~ a fim de lhe facultar o desen
volvimento fisico, mental,' moral, espiritual e social, de 
forma sadia e normal e em condições de lib_e,rd_a_de e dig
nidade, Na instituíção _de leis visando a este objetivo 
levar-se-ão _em conta, sobretudo, os melhores interesses 
da criança. 

Princípio 39 ~ Desde _o_n_as_cimenJo, toda crianç<! terâ 
direito a um nome_ e a uma nacionalidade. 

Princípio 49 - A criança gozarã do~ _benefícios da p~e- -
vidência social. Terã direito a crescer e cdar-se com saú
de; para isto, tanto à criança como à mãe, serão propor
cionados cuidados e. proteção especiais, inclusive ade
quados cuidados pré e pós-natais. A criança terã direitO 
à alimentação, recreação e assistência médica adequa-
das. • 

Princípio 59- Â ç;r_ia._nç_ª----incapacitada flsica, mental 
ou socialmente serão proporcionados_ o" trat;~mento, a 
educação e os cuidados especiais exigidos pela sua con
dição peculiar. 

PrincípiO 69- Para o__desenvolvimento_ completo e 
harmonioso _de sua personalidade, a criança precisarã de 
amor e compreensão. Criar-se-ã, sempre- que possível, 
aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em 
qualquer hipóteSe, num ãriibTeflü:: de afeto e de__segurança 
moral e material; salvo circu_nstãnçias excepcionais, a 
criança de tenra idade não será apartada da mãe, Ã so
ciedade e às au_toridades públicas caberã a obrigação de 
propiciar cuidado_s especiais às crianças sem farriflia e à
quelas_ que carecem de meios adequados de subsistência. 
f: desejáve.l a proteção de ajuda oficial e de outra nature
za em prol da manutenção dos filhos de famflias nume~ 
rosas. 

Princípio 79 - A criança terá direito a r~b-ef-edu
cação, que será gratu1ta e compulsória, pelo menos no 
grau primário. Ser-lhe-ã propiciada uma educação capaz 
de promover a sua cultura geral e capacitá-la, em con
dições de iguais oportunidades, a desenvolver as suas ap
tidões,_ sua capacidade de emitir juizO e seu senso -de res
ponsabilidade moral e social, e a tornar-se um menino da 
sociedade. 

Os melhores interesses da criança serão a dir:etriz a 
nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; 
esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. 

A criança terã ampla oportunidade para brincar e 
distrair-se, visando aos propósitos mesmo da sua edu
cação; a sociedade e as autoridades públicas empenha;r
se-ão em promover o gozo desse direito. 

Princípio 89-- A criança-figurará, em quaisquer cir
cunstâncias, entre os primeiros· a receber proteção e so
corro. 

Princípio 9\'- A criança gozarã de proteção contr; 
quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. 
Nà<;> serã jamais objeto de trãfico, sob qualq~er fo_!ma. 

Não será per_mitidt? à criança empregar-se ·'antes da 
idade mínima conveniente; cte nenhuma forma será lesa
da ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qUalquer ocu
pação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a edu
cação ou que interfira em seu desenvolvimento físiCo, 
mental ou moral. 

~rin~ípio 109 - A criança gozará de proteção contra 
atas que possam suscitar discriminação racial, religiosa 
ou de qualquer outra natureza. Çriar-se-â num ambiente 
de compreensão, de tolerância, de amizade entre_ os po
vos de paz _e de fraternid~de. univerSal e- em plena c~ns
ciência de que seu esfoiço e aptidão deven-e>er postos a 
serviço de se_us semelhantes." _ 

Como se vê, uma bela _Carta de Princípios. Só isso, 
contudo. Um documento importante, por constituir uma 
recomendãÇão-das Nações Unidas. Uma peça pol~tica de 
alto valor,_ pela~_ diretrizes que traça. Um ato que vale 
como um compromisso, com~ uma tomada de posição. 
Entretanto, algo lírico. Porque, afinal, é apenas uma 
Carta de intenções. Simples doutrinação que não encon
tra correspondência na org3.nização política, social e 
econômica da grande maioria das Nações, mesmo das 
mais evoluídas, até das que assinãram -o pacto. 

Milhões de crianças estão ao desamparo, em todos os 
cantos do PlanCta.- Ampãrã-las, reabilitá-las, dlgnificã
las, é um imperativo político de todos os povos. A Decla
ração Universal dos Direitos da Crian~ pode significar 
um caminho e uma meta, que todas as nações devem se
guir e procurar alcançar. E o instrumento a utilizar, com 
vistas 3. tão alto objetÍ'I(o, há de ser a Política - Ciência 
do Estado - pelo que ao Estado caberã, através_ de seus 
órgãos, o papel princiPal na grandiosa tarefa. 
m - O Parlamento brasileiro iadlcou uma soluçio 

No estudo_~·~ConS_iderações em_torno dos Poderes 
do Estado"- constante do nosso livro Idéias em Choque 
(2), escrevemos: 

"Procedem de má fé, oU :Por desconhecimento ·da 
-constituição,' aqueles que afirmam estar o Legislati
vo brasileiro imobilizado~ Porque, ao contrário do 
que se tem dito e escrito, são muito amplas, prOfun
das e relevantes as funções qUe a Carta Mágoa assi
na ao Congresso. 

Coino vimos, a ele cabe legislar em toda matéria 
da competência da União. Ora, tudo que se faz, na 
União, tHeito effi função de uma lei. Logo, o Legis
lativo pode, em verdade, estar sempre presente em 
todas as tarefas que a União realize. Se ê pela lei, e 
com a lei, que tudo se organiza, e se o Legislativo · 
tetn coillpetêiicia Para legislar em todo _assunto que"" 
interesse à. União, que maior poder de .. controle" se 
poderia dar-lhe? Que mais- alta missão? Que liberda
de maior? Que mais importantes prerrogatiVas?"~ 

E acrescentamos, em prol da nossa tese: 

.. O Congresso Nacionai teffi a seu favor- em
bora, por falta de divulgação, muitos ignorem -isso 
- iniciativas dãs mais- sériãs e niais iinp(iftantes 
para o País. Assim, -nele forãm oferecidos e debati
dos numerosos projetas sobre reforma agrâria, ob
jeto de dois volumosos torrios; os problemas da 
At_naz§!lia_têm sido discuti~os sob todos os aspec
to§; â cluestão da energia nuclear foi objÚo" de sérios 
~tudos de uma comissão especial; o Projeto Jari foi 
revelado _ao povo em seus mínimos pormenores; a 
reforma do Judiciãrio foi amplamente críticada; a 
venda de terras a estrangeiros e o trabalho suspeito 
de certas'"missões evangélicas" no Brasil foram ob
jeto-de veementes denúncias; o problema do álcool 
combustível foi debatido em extensão e profundida
de por diversos parlamen,tares, com a apresentação 
de soluções objetivas e racionais; o probl~I_!l~ do en-

(2) Paulo de Figueiredo - Idéia: ~m Ch-;Qu~. Centrei~ Gráfico do Senado 
Federal, B_!as_l_lia, 1983. 
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dividamento dos Municípios, com o excesso de em
prêstifnos, foi severamente apreciado; tratados di
versos ç_om. países estrangeiros foram minuciosa
mente examinados; foram publicad~s coleções de li
Vias· do mais alto interesse para a compreensão dos 
problemas políticos nacionais; figura de projeção no 
mundo da ciência, da economia e do direitO, fre
qUentemente, são convidad_as para fazer conferên
Ci:Ui nas_ C"ãsas do Congresso". 

Outra questão, do maior relevo e atualidade, a que se 
dedicou o _Parlamento brasileiro, e que não inCluímos 
nas citaç~_ daquele estudo, foi a que estamos a&ora fo
calizando: a do mei16r abandonado. E o .f~ de modo ra
cional e pragmátic_o, não se limitando à discussão do te
~a, mas otereCendo -planos concretos para a sua solução. 
lf'oi em 1976, quando encaminhou ao Presidente daRe
pública o .. Projeto Dom Bosco". 

O Senador Louriyal Baptista, em discurso proferido 
no Plenãrio do Senado Federal(l), reportando-se à reali-

- ução, em- 1979, do "Ano Internacional da Criança", 
..destinado a conscientizar governos, instituições e po
vos, em todos os países do mundo, no sentido de levar a 
efeito empreendimentos concretos em benefício e em de
fesa das crianças socialnlente marginalizadas", procla
mou: 

"Pretendia a o:Nu? através daquela iniciativa, 
engajar todos os seres humanos responsãveis numa 
ofensiva global pelo advento de. uma polítlca vincu
lada à sobrevivência e bem-estar de centena~ de mi
lhões de crianças e menores, principalmente nos paí
ses do Terceiro Mundo, v[tímas de discriminação c: 
agressões de toda ordem, geradas pelas tragédias do 
desemprego, da fome, das doenças, do analfabetis-
mo, dos conflitos raciais e das guerras civis". 

E, entendendo que o _SenadO Federal poderia colabo
rar com a ONU .. para a consecução daqu~les nobres e 
humanitãriOs objetivos, e, ao mesmo tempo, atender aos 
apelos do Governo Federal, que solicitava sUgestões ao' 
Poder Legislativo a respeito das poSsíveis contribUições 
do Brasil nos parâmetros do "Ano Internacional da 
CrianÇa", o Senador Lourival Baptista, assim argumen
tando, apresentou uma .. proposta objetiva sobre o as
sunto", a qual consistiu em submeter a seus pares o Pro
jc::~9 de Lei 11_!_2_7_8, de 20 de setembro de 1979, ~·cuja apro
vação possibilitaria transportar para O teTrenO -CoriCreto . 
das realizações práticas a Recomendação-Síntese e as 
Conclusões_ d_a __ Comissão Parlamentar de Inquérito que· 
investigou os problemas da criança e do menor carente 
do Brasil, consubstanciadas no Relatório intitulado A _ 
Realidade Brasileira do Menor, aprovado pela ResolUção 
n9 21, de 23 de junho de 1976". 

A proposição do ilustre representante sergipano na 
Câmara Alta foi a seguinte: 

"PROJETO DE LEI DO SENADO No 278, DE 
1979 

Art. 1" É o P_oder Executivo autorizado a pra-. 
l!lover a execução _do Projeto Dom Basco, de acor
do com as conclusões da ComissRo Parlãmentar de 
Inquérito que investigOu os problemas da Criança e 
do Menos carentes do Brasil. 

~Art. 2'1 O Ministro-Chefe da Secretaria do Pla
nejamento da Presidência da República organizará 
o Grupo Interministerial incumbido de, no prazo de 
30 dias, elaborar os Projetas de Recurso do Poder 
Executivo, enumeradas pela ReComendação~Sfntese 
da CPI do Menor, nos termos do Relatório aprova
d':l pela Resolução n9 21, de 23 de junho de 1976, da 
Câmara dos Deputados", 

(3) S_enad~r-L?urivat Bapti~ta- Di~cu~;o proferido no Scnndo Federal c 
publ[~ado no D~hio do eoaar- N•clonal, Seçlio II, ediçilo de 11 de agos
to del~_!l3. 
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Pretendeu, pois, o ilustre Senador Lourival Baptista, 
como declarou na justificativa de sua proposição, "dar 
imediato iniéio à execução do Projeto Dom Basco na ór
bita do Conádho de Desenvolvimento Sodal''-. 

Isso sucedeu em 1979. Nada se fez, porém. Donde a 
razão do novo pronunciamento do Senador sergipano, 
dia 10 de agosto de 19~3, quando enfatizou a necessidade 
de .. acelerar o advento e urgente implantação do Sistema 
do Menor". 

A citada Comissão Parlamentar de Inquérito, que es~ 
tudou o momento~o problema, foi criada em 1975, por 
força do Requerimento_n~ 22/75. Trabalhou com afinco 
e com presteza, pois jâ em 23 de junho de 1976, a Câma
ra dos Deputados publicav~ a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1976 

.. Art. 1' Ficam aprovados o Rdat6rio e as 
Conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar o Problema da Criança e do 
Menor carentes do Brasil, criada por força do Re
querimento n'~' 2:2/75, publicado no D~o do Con
gresso Nadooal, de 21 de maio de 1975, página 
2999, 2" cOluna. 

Art. 2"' Serão enviadas ao Poder Executivo có
pias do Relatório e das Conclusões de que tráta o 
artigo anterior, parã as providências· éabíveis. 

Art. 3"'- A Mesa: da Câmara dos Deputados edi
tarã as conclusões e o Relatório desta Comissão 
Parlamentar de InquéritO. 

Art. 4' Esta Resolução entrarã em Vigor na 
data de sua publicação." 

Foram, então, remetidos ao Senhor Presidente daRe
pública, na época o Genei"al Ernesto Geisel, acompanha
dos de diversos conslderanda, o Sistema do Menor 
(Recomendação-Síntese) e o Projeto_ Dom Bosco. 

O Sistema do Menor é um trabalho consciencioso, 
amplo, meticuloso e objetivo. Vale como um plano ra
cional, tecnicamente bem elaborado e filosoficamente 
bem inspirado, e nele se procura articular, numa tarefa 
comum, a União, OS Estados, os MunicípiOs, o empr<:sa
riildo, as -igrejaS, as uriiVersidades C selares públíéos-_ e pri
vados da sociedade, sendo o problema, assim, -COnsidera
do em sua universalidade. 

Conquanto extenso, esse Sistema do Menor merece ser 
divulgado, dada a sua importância. Ei-lo: 

SISTEMA DO MENOR (') 

I. OBJETIVOS 
1.1 a 1.4 - Caracterização. Escalonamento. Conteú-

do EspecíficO 
1.5 - PrindpiOs Norteadores 

DIÁRIO IYO CONG R.ESSO l\IACJONALTSeç~o Tlf 

a - Assessoria M ultidisciplinar 
b - Infra-Estrutura de Apoio 

2.22- Comissão Nacional de Coordenação_. Com-
posição 

2-.2.3 --Representação dos Juízes de Menores 
2.2A - Entrosamento com as Unidades Setoriais 
2.2.5 - Representantes Autorizados 
Z-.2:6- - Ação Integrada do Sistema 

2.3 -Avaliação do Desempenho 
3. SUBSISTEMAS SETORIAIS 

3.1 --Abordagem Sistémica 
· 3.2 - Controle da Marginalização Social 

4. CENTRO NACIONAL DO MENOR 
(Grupo Executivo de Projetes- Bãsicos) 
4.1 - Recnitameitto, Seleção e Reciclagem de Pessoal 
4.2 - Gerente de Frojetos 
4.3 ~Núcleo Polivalente de Ação Integrada 
4.4 e 4.5 - Convênios 

S. FUNDO NACIONAL DO SIS"i"EMA DE PRO
TEÇÃO AO MENOR 

5.1 -Mecanismo Financeiro 
5.2- Conip·õSição do Fundo 
5.3 -- Plano de Aplicação dos Recursos 
5.4 -- Esquema dos Recursos 
5.5 -Novas Fontes de Recursos 
5.6 - Rendas Eventuais 
S .í - Crédito EsPeCial 
s:s - Destãque para Início de OperaÇão 
?_.9 - Regulamento do Fundo 
-5.-10- A Caixa Econômica Federal e o Fundo Nacio

nal de Proteção ao Menor 

6. FUNABEM 
6.1- Refonnulação da Lei nt4.513/64 
6.2 - EnQuaCtramento dil FUNABEM n'oS parâme

tros do Sistema 
6.3......,. Reorganização da FUNABEM e das FEBEMs 

7. UNIDÀDES SETORIAIS DE ARTICULAÇÃO 
7.1 - FunçÕes Básicas das Unidades Setoriais 
7.2 -""T Assistência às Famílias 
7.3 - Proteção Social ao Menor 
7.4- Rede Nacional da.. Entidades 

· 7.5 - Alimentação e Medicamentos 
7.6- Cadastro Nacional e Atendimento Individuali

zado- INPS 
_7.7- Aproveitamento da Rede Hospitalar e Ambula

tÕrial do INPS 
7.8- Participação Sindical. Profissionalização: Está: 

gio Ocupacional 
7.9- Construção de Centros COinuititârios (BNH) 
7.10- Aprendizagem Agropecuâria (INCRA e FUN

RURAL) 
7.11 -Interiorização do Atendimento da Menor nas 

Zonas Rurais. Participação dos GOvernoS Municipais 
7.12 - Otimização dos Recursos Humanos 
7.13 - Cooperação das Forças Armadas 

1.5.1 - Coordenação Nacional 
1.5.2 ~Planejamento Integrado 
1.5:3 - Descentralização Operativa 

8. SUBSISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE RE
c~.----GTONALIZAÇÃO; INTERIORIZAÇÃO E MOB!Lf-

I .SA - Racionalização Administrativa 
1.5.5 -Avaliação do Desenlpenho 
1.5.6 --Humanismo Teleológico 

2. ORGANIZAÇÃO 
2.1 - ComposiçãO: SubsiStemãs -Setoriais ê Descen-

tralizados 
2.1.1 -Centro Nacional do Men_or 
2. 1.2 - Fundo Nacional de Proteção ao Menõr 
2.1.3- FUNABEM, FEBEMs e congênerCs 
2.1.4 - Unidades Setoriais de Articulação 
2.1.5 - .Juizados de Menores 
2.1.6 - RC:gionalizaçàó e InteriorizaçãO 
2.1.7 ..,.... Mobilização Comunitãria 

2.2 - Coordenação Nacional 
2.2.1 -Complexo Técnico-Administrativo 

(4) Rccomendaçia·Sfntese da CPI do Menor, endereçu.da ao Prdidente 
da República, em 1976, depois de aprovada pela Câmara do$ Deputados, 

ZAÇÃO COMUNITÁRIA 
8.1 --Coordenação Metropolitana 
8.2 -:- Giterifes de Proje-tos 
8.3 - Execução Descentralizada dos Convênios 
8A - ConsórCíoS Microrregi_oitaiS e Iõtermuilicipais 

_ - 8"5. a 8:7- Rede NaCional de Intituiçôes de Ampa
ro às Famílias Pobres e ao Menor. 

9. MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
9.1 -Articulação com o Setor PriVado 
9.2_- Participação Empresarial 
9..3 a 9.7- Mobilização Comunitâria 

10. GRUPO INTERMINISTERIAL REGULA
MENTAÇÃO 

10.1- Grupo Interministerial 
10.2- Sistema do Menor 
10.3 .:_Coordenação Nacional 
10.4- Fundo do Menor 
10.5- Centro Nacional do Merfor 
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10.6- Reformulação da Lei n?4,513/f4 (FUNA-
BEM) 

10.7- Postos de Planejamento Famil_iar_ 
10.8- Salário-Familia -
10.9- Juizado de Menores 
IO.lÕ- Emendas à Constituição 
10.11 :-Providências Complementares à Régula

mi::ntação do Sistema 
II. PROJETO DOM BOSCO 
I. OBJETIVOS 

Caracterização. Escalonamento. Conteúdo Especlflco 
1.1 -O Slstenia do Menor, iristitufdo na órbita. da 

atuação do Conselho de Desenvolvimento Social, tem 
como objetivos prioritários promoVer, no território na
Cional, a recuperação, bem-estar e desenvolvimento do 
menor marginalizado, ou em processo de marginalização 
sociaL 

1.2- Esses objetivos deverão ser atingidos por rneio 
de ações globais e multissetorias, integradas em progra
mas destinados às famílias dC baixa renda monetãria e ao 
menor carente, de affibos os sexos, abandonado- ou com 
probleínas de conduta. 

1.3 ......:.-ln-te&ram-se na estrutura do Sistema do Menor, 
órgãos, instituições e atividades do setor público e do se
tor privado, cujo funcionamento sinérgico capacite os 
Governos da União, dos Estados, dos MunicípioS, dos 
Territófios e do Distrito Federal a resolver, com o apoio 
do Empresaiiado e da Comunidade, os problemas da 
marginalização social. 

·1.4- Neste s~tido, o SISTEMA mobilizarã recursos 
humanos, técnicos e financeiros em condições de viabili
Lar, a curto prazo, soluções propor~iona!s aos ~esafios a 
serem-enfreOtãdos, nas seguintes ãreas prioritãriaS: 

a) esti-aiêgia específica de natureza preventiva, vi
sando ao amparo às famílias marginalizadas; 

b) atendimento descentralizado e desburocratizado 
das necessidades básicas da criança e do menor carentes 
nC:f- Concernente à allinentação, habitação, saúde, edu
cação, profissioilalização, emprego, integração na comu
nidade, Segurança afetiva e social; 

c) assistência especializada ao menor abandonado 
de conduta anti-social, através de adequados métodos 
pedagógicos e medidas terapêuticas eficientes; e 

d) acompanhamento e a avaliação permanentes dos 
programas e -piójeios vinculados à erradicação e controle 
dos fatores -da ·marginalização social. 
Principias N orteadores 

1.5 - A estrutura operacional do Sistema do Menor 
- furiciônará de acordo com os seg1:1in~tes princípios nor-
-teadores: 

1.5.1 -Coordenação Nacional, a nlvel de Ministério 
Extraordinãrío,- na óibita do Conselho de Desenvolvi
mento Social, para fiils de orientação nOnnativa~ süper
visão têcnica, execução descentralizada, através dos Sub
siStemas e fiScalizaçãO específica. 

1.5.2- Planejamento integrado da Política de Pro
-teção aO Menor, abrangendo diretrizes estratégicas, ob
jetivos. organização. funções, programas, projeteS, ativi
dades e recursos. 

1.5.3 __ Descentralização Operativa dos Subsistemas 
de natureza ·setorial, estadual, metropolitana, regional, 
rtíünicipal e comunitâria, componentes do Sistema. 

1.5.4- Raclonalizaçio Administrativa- Desburocra
tização. supressão das etapas interlocutórias e _da pape

- rassêrie; atuação dentro de rigorosos cronogramas em 
termos de prazos-, custos e eficiência.-

1.5~5 _-Avaliação do Desempenho através de padrões 
qualitativos ~ quantitatiVOs, acompanhamento penna
nente, indicadores da eficiência global e auditoria admi
nistrativa. 

t:s.6_..::.Humanismo Teleológico - Primado da 
criança e do menor carentes. O importante ê o atendi
mento individualizado, desburocratizado, sem delongas 
ou prOcrasünãções de qualquer tipo. 
2.0RGANIZA"ÇAO-
Compo ' 
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2.1 -O Sistema do Menor desenvolverá as suas ativi
dades através dos seguintes Subsistemas que o integram 
no âmbito âa União, dos Estados, dos Munidplos, dos 
Territórios e do Distrito Federal: 
Subsistemas Setoriais 

2.1.1 -Centro Nacional do Menor- desenvolverá as 
suas ativídades através- dos seguintes -Subsistemas que o 
integram no âmbito da União, dos Estados, ãos Municí
pios, dos Territórios e do Distrito Federal: 

2.1 .2- Fundo Nacional de Proteção ao Menor- Cap
tação e Canalização de Recursos Financeiros destinados 
à execução dos programas, projetas, serviços e atiVída
des do Sistema do Menor. 

2.1.3- FUNABEM, FEBEMs e congêneres, nos Es
tados, Territórios e nO Distrito Federal. 

2.1.4- Unidades Setoriais_ d~ Articulação - Órgãos 
da Administração Federal Direta ou Indireta, vincula
dos ao Sistema, que executem convênios de prestação d.e 
serviços, assistência- téi::D.ica ou- fiilanceirã;-em benefício 
das famílias de baixa renda e do menor carenciado. 

2.1.5 -Juizados de Menores, assemelhados às Unida
des Setoriais de; Articulação para efeito de integração no 
Sistema do f\1enor. 
Subsistemas D~scentrallzados 

2.1.6- Regi.onallzaçio e Interiorização- Descentra
lização horizontal de índole geográfica atravês de Gru
pos Executivos, Núcle_os ou Agências, ao nível dos Esta
dos, Regiões Metropolitanas, Microrregiões, Consórcios 
Intermunicipais e MuniCípioS. -

2.1.7- Mobilização Comunit6ria- Articulação com 
o Setor Privado. Grupos Executivos, Entidades ou Nú
cleos, visando à participação do Empresariado Nacional 
e da Comunidade na realização de programas, projetas e 
atividades de Proteção _ao Menor. 

2.2- A Coordenação Nacional é o órgão Centrãl do_ 
Sistema, a -nível de MinistériO- Extraordiná_rio, para as
sessoramento direto e imediato do Presidente da Re
pública, com jurisdição em todo o território ilaciOnal, in
cumbido de realizar estudos, formular diretrizes políticas 
e estratégicas, elaborar planos, estabelecer nofmais de 
orientação e padrões de execução,- desencadear ações 
globais e multissetoriaíS; aValiar e controla,r o_desempe-
nho do Sistema. - -- --

Complexo Técnico-Administrativo 
2.2.1 - A Coordenaçio Nacional do Sistema disporá, 

parã O eficiente desempenho dessas atribuições, de um 
complexo Técnico-AdministratiVo CóO:StitUído de: 

a) Assessoria Espedal, de composição multidiscipli
nar; e 

a) lnfra~Estrutura de ApoTõ~--integrada pelos ser
viços gerais de administração, organização--e métodos, 
pessoal, fin"anças, o-rçamentO, Contabilidade e auditoria. 

Comissão Nacional de Coordenaçio. Composição. 
2.2.2 --Os Ministérios- da Saúde, Educação e Culiura, 

Previdência e ASSiStência· SOCial, Trabalho, Agricultura, 
Interior, a Caixa Económica Federal, a Secretaria de 
Plan.ejamen_to da_ Presidênciã da República e o Estado
Maior <tas Forças Armadas organizarão Unidades Seto~ 
riais de ArticUlação com o Sistema do Menor e far-se-ão 
representar na Comissão NaciOnal de Coordenação, a 
qual, sob a presidência do Minis"tfo--CÕ-órden-ador, pro
moverã, de acordo com as h1struçõi:s emariadas do Presi
dente da República, o planejamento-global, a sinergi~ 
dos esforços e a orieritaÇão norniaiiVa da política de am
paro à infância e à jU.,..entude~ _ 

2.2.3 -_Um Juiz de Menores integrará a ComiSsão 
Nacional de CoordenaÇão comO -rePreSentante dos Jui
zados de Menores, os quais passarão a funcionar comO 
Unidades de Articulação com o SJste_m_a, 

Entrosamento 
2.2.4- As Unidades Setoriais em c-ada Ministério, 

Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia 
Mista e Juizados de Menores c_oord.enarão os asSuntos 
relativos aos programas, projetas e atividades de pro
teção ao menor, na- respeCtiVa áreã ·de ãtuação. 

R_epresentantes Autorizados 
2..2.5- As Confederações Nacionafs da Indúsiriá, do 

Comércio e da Agricultura, o SENAI (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial), o SENAC (Se!viço Nãcio
nal de Aprendizagem COmercial), o CENG (Conselho de 
Entidades Não-Governamentais), a Associação Brasilei

-ra de Municípios e o InstitutO Brasileiro de Adminis
tração MunicíJ)al designarão rePrese"ntaritC:s à Comissãq 
Nacional de Coordenação, co-partieipando, destarte, eni 
igualdade de con'dições com as demais Unidades Seto
riª-is da Administração Federal e dos Juizados de Meno
res, na formulação da Polítici de Proteção ao Menor. 

Ação Integrada 
2.2.6 - A ComiSsão Nacional de Coordenação reaii

zará, periodicamente, reuniões e seminãrios de inte
gração dos órgãos governamentais, empres.ariais e cOmu
nitáriOs, Para identiffi:ação, ailâ.lise e avaua:Ção dôs fatos 
e problemas que bloqueiem a aÇão integrada do Sistema 
ou- operacionalidade de cada órgão. 
Ava)i_a_çjo e Desempenho 

3.3- A av~liaçã_o do desempenho global do Sistema 
serâ levada a efeito por intermédio de mecanismos de au
ditoria ad!fiinistra_tiva (acompanhamento permanente, 
verificação dos irld.ices de qualidade ou eficãcia dos ser
viços prestados, feed-back, mensuração e controle dos 
resultados). 

2.1.1- o---Conselho de Desenvolvimento Sócia! 
acompanhará o desempenho da Coordenação Nacional 
a fim de compatibilizar a execução da polítiCa setorial_de 
amparo à infância e à juventude com as diretrizes do Go
verno, definidas nos planos nacionais de desenvolvimen
to. 
3. SUBSISTEMAS SETORIAIS _ 
Abo_rdagem Sistêmlca 

fi,:_ A-Coordenação Nacional atuarâ no contf:Xto de 
uma abor.dagem sistémica da marginalização social vi
sando à prOgressiva erradicação das suas causas. Suas 
atividades se exercerão através dos Subsi.stemas Setoriais 
e Descentralizados, responsãveis pela execução dos pla
nos, piogramas, projetas e atividades que consubstan
ciam a política de recuperação, bem-esta! e desenvolvi
mento do menor carenciado e das famílias de baixa ren
da. 
Cõit:trole da Marginalizaçio Social 

3.2- O progressivo contrOle da marginalização sOcial 
do menor efetuar-se-á através das ações globais e multis
setoriais, de natureza preventiva e terapêutica, desenca
deadas pelo Sistema do Menor, entendido como uma 
mobilizaçãO ·naCional contra as causas do processo mar
ginalizante gerad_or de condições subumanas de existên
cia, cujos efeitos atín"gi:m em priinciro lugar os segmen
tos mais frãgeis e vulnerãveis aos impactos da marginali
zação, ou seja, as famílias de baixa renda, a infâncía e a 
adolescência. 
4. CENTRO NACIONAL DO MENOR 

4.1- bO Governo Federal promoverã a criação e 
construç_ão, em Brasília, do Centro NacionaLdo Meno_r 
que funcionarã como Grupo Executivo dos Projetas Bã
sicos de Pesquisas~ Ensino, Treinamento, Profissionãli
zação, Desenvolvimento de_ Recursos Humªnºs, Docu-
mentação e Informações. _ 

4.2- As medidas relacionadas com o recrutamento, a 
seleçã:o e -reciclagem de pessoal para o desempenho das 
fUnções e tarefas do SiSlCma do Menot__c_onstitu,irã_O_, 
igualmente, encargo do referido Centro Nacional a ser 
instalad~ nu~_ conjunto- arquitetónico especialmente 
adequado_ às dimensões e à v3.iledãd.C--doS ServiçOS-qui 
deverã preStar. 

4.3 - Os Gerentes dos Proje_t-º-S: Bãsicos __ coilstítuirão o 
___ Grupo EXeCUtivo resp-onsável-pelo funcionamento do 

CENTRO como laboratório de análise e avaliaçãO da 
Política de Proteção ao Menor submetida à aprovação 
do Presidente da Repúblic-a, através dÓ-Conselho de De-

- _ senvolvimento Social; sem prejUíici-dos serviços eSpecífi_
cos determinantes de sua existência, rigorosamente defi
nidos e quantificados. 
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4.4- Fundoriã.rã junto ao Centro Nacional, em 
Brasília, unl Núcleo Polivalente de Ação Integrada como 
projeto-piloto e efeito-demonstração do Sistema, cons
truído e aparelhado para o atendimento de 5.000 (cinco 
mil) menores carenciados. 

4.5- O-Centro Nacional do Menor, mediante convê
niOs corri a Universidade de Brasília e outras Universida
des d_o País, acolherá, cada ano, determinado número de 
universitâriõS que serão engajados como< estagiãrios, de 
acordo com__;:~.s respectiva_! especializações (medicina ge
ral e especializada, odontologia, psicologia, psiquiatria, 
nutrição, enfeimã.8:effi, assistência social, sociologia, pe
dagogia, direito, administração pública e de empresas e 
comunicação soCial), nos trabalhos de pesquisas, levan
tamentos, atendimento ao menor, formação e desenvol
vimento de recUrsos huinanos para o Sistema (profissio
nais especiatizadôs de nível superior e pesso_al técnico). 

4.6 - Os Convênios disciplinarão as modalidades, os 
prazos, as condições e o firianciamento dessa prestação 
de serviços - área suscetível de amplo aproveitamento e 
exp~nsão, -êm virtUde dãs suas _p~tenciaiidadeS:. 

S. FUNDO NACfONAL DE PROTEÇÃO AO ME
NOR 

5 - O esiabeleciinenio do Fundo Nacional de Pro
teção ao Menor, como subconta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destina-se à captação e 
canalização de recursos fmanceiros, originados do Setor 
Público e do Setor Privado, para custeio e financiamento 
dos programas,- prOjetas e serviços de atendimento do_ 
menor, ensino, pesquisa; treinamento; cursos profissio
nalizantes, estãgío ocupacional, bolsas reembolsãveis a 
longo prazo, formação e desenvolvimento de r~cursos 
humanos e outras atividades imprescindíveis à política 
de recuperação, bem-estar e desenvolvimento da infância 
e da adoleScência- objetivos prioritários do SiStema do 
Menor. 
MecanisnlO Financeiro 

5.1 -Trata-se do mecanismo· de suporte financeiro 
que proporcionarã à Coordenação Nacional, órgão cen
tral do sistema, como agente catalisador, condições obje
tivã"s para mobilização dos recursos necessários à inte
gração do Fundo e à·exeqüibilidli-de do sistema globaL 

5.2- A constituição do Fundo Nacional de Proteção 
ao Menor englobarã recursos provenientes de fontes di
versificadas, na forma da lei que deverã criã-lo e dispor 
sobre sua gerência peta Caixa Econômica Federal, agen
te financeiro do Conselho de Desenvolvimento Social 
que administra igualmente os recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

53_--A destinação dos recursos do Fundo de Pro
teção ao Me-nor será anualmente estabelecida de acordo _ 
com o Plano de Aplicação, elaborado pela Coordenação 
Nacional e aprovado pelo Presidente da República. 
Esquema dos Recursos 

· 5.4 - Q esquema dos recursos compreenderã: 
1) aumento substancial das dotações orçamentárias, 

- créditos e subVetlções d<lUniãO, dos Estados e dOs Mu
riicípiõs; e 

2) reCurSos adiciOnais para suplementar as fontes tra
dicionais, abrang~ndo; 

a) -incetifivõs fisCaiS para a p.i'oteção dO rriinor; 
b) participação nos incentivos fiscais do Nordeste e 

Amazônia; turismo; pesca; reflorestamento; 
C) participação no Fundo de-Apoio aO Desenvolvi

mento Social - F AS, (subconta de recursos destacados 
do FAS para o Menor); 

d) parcelas das receitas daS Loterias Federal e Espor
tiva; e 

e) outros recursos_ de orlgem interna Ou-eXterna, in
clusive provenientes de repasses e financiamentos. 

5.5- Novas Fontes de Recursos: 
a) parcela dos lucros do Banco do B_rasil, da Caixa 

EconômiCii Federal, do Banco Nacioilã.l da Habitação, 
dos Bancos Regionais de Desenvolvimento; 

b) contribuição do FUNRURAL; . 
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c) contribuição. financeira das .grandes emp~esas_in
dustriais, comerciais e agrícolas que n!Ceberiãm, em éon
trapartida, inceiltivos "fisciliS ou_ isençãó de imposios
(particlp3Ção do empresariado nacional). 

5.6- Rendas Eve.t:Ituais, resul~antes ~~ ope_raçõ~s de 
crê'díto e da prestãçãodi serviçOs; reild:as patrimoniais; 
doações de pessoas físicas e jurídicas; financiãmento de 
bolsas. 
Crédito Especial 

5.7- O Ministro-Secretário de Pfióejiffie·ntO-dã P~e
sidêncii da República proPOrá ao PrCsid6rite da Re
pública a imediata abertura de um Crê~ito EspeCial de 
Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões · 
de cruzeiros) à CaiXa Econômica Féderal, como anteci
pação da receita da Subconta EsPeciat' do FundÕ-de · 
Apoio ao DesenvoiVhnento Social- FAS; destinada ;;o 
Fundo Nacional de Proteção ao Menor, com vigência 
por dois exercícios. 

5.8 -o· Ministro-COordenador do Sistemã âo Merlor 
subrheterá à aprovação do Presidente da- RepilbHca o 
Plano de Aplicação diSse Crédito Esi)eciai e proporá 8.-Ii~ 
beração de um destaque de to% {dez por cento) do total 
para as despesas de organização e início das operações 
do Sistema, reorganização e dinamizaçã-o -das atividades 
da FUNABEM- Fundação Nacional do Bem-Estar -do 
Menor. 

Regulamento do Fundo 

5.9- O Regulamento do Fundo Nacional de Pro
teção ao Menor, a ser expedido por decrCto do Poder 
Executivo, disporá, pOimenorizadamente, Sobre sua for
ma jurídica, organização administrativa, composição fi
nanceira, e competência abrangente, -além de disciplinar 
o mecanismo de custeio ou financiamento dos progra
mas, projetas e atividades do Sistema. 

A Caixa Econômlca Federal e o Fundo 

5.10- O Presidente da Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de Administrador do Fundo Nacional de Pro
teção ao Menor, sub~tituirá o Ministro-Co_ordenador 
nos seus impedimentos eventuais e integrará, Da cõil
dição de Vice-Presidente nato, a Comissão Nacional de 
Coordenação. 

6. FUNABEM 

6.--A adaptação da Fundação Nacional do Bem
Estar do Menor (FUNABEM) às exigências da aborda
gem sistêmica da m.argina1ização social pressuPõe, de 
imediato, sua reformulação conceituai, têcnica-e opérati
va, simultaneamente com a redefinição do importante 
papel que passará a desempenhar, conjuntamente com 
suas·congênCres estaduais, as FEDEM, no bojo do Siste
ma do Menor. 

6.1-Neste sentido, deverâ ser refonnulada-a Lei q\' 

4.513, de l\' d,e dezembro de 1964. A modernização estru
tural da FUNABEM - em termos de redimensiona
mento de suas atividades, reOrganizaçãO técnico
administrativa, fortalecimento e dinamização de sua ca
pacidade operacional - processar-se-á gradualmente, 

6.2- Caberâ à Coordenação Nacional providenciar 
as medidas de ordem legal e técnica de que resultarão o 
enquadramento da FU~ABEM nos parâmetros do Sis
tema e sua transformação num eficaz instrumento, pre
po~antemente executivo, de assistência polivalente à 
infândia e à adolescênc!a dentro das diretlizes políticas e 
estratégicas da nova abordagem colimada. 

6.3- A FUNABEM e suas congêneres, as FEBEM, 
encaminharão, de imediato, à Coordenação Nacional, os 
respectivos projetas de reorganização técnico
administrativa e enquadramento nas diretrizes e parâme
tros do Sistema do Menor. Obter-se-'ão, destarte, a coe· 
rência, a compatibiriia"ção programática, a unidade de 
orientação e a necessãria integração dos Subsistemas, ór
gãos, funções e atividades, pressupostos indispensáveis à 

obtenção de_ melhores coeficientes de rªcional.idade e e. i~ 
cl.C~a. ___ ,- _____ - .~- - __ .. ~ ~~~~--~~- ~-
7. "úNIDÀDES SETORIAIS DE ARTICULAÇÃO 

7 ~ Unidades Setoriais de Articulação funcionarão nos 
Ministérios dã Saúde, da Educação e Cultu_ra, da Previ~ 
dência e Assistência Social, -do Trabalho, d~ Interior, da 
Agricultura, na Caixa Econômica Federal, na Secretaria 
de Pla~ejamento da Presidência da RepúbliCa, -no 
Estado-Maior das Fo"rças Armadas e nos Juizados d~ 
Mêno·re·s, ·tendo ém vista O mãximo entrosamento com o 
Sistenia do· Menor par-a eXeCUÇão setÕrial descentl-"aliza~ 
da e desburOCratizada de servi_ços, prestação de assistên
cia ~técnica e~ fmanceira, ObtençãO de recuros, inte.rcâm
bio de informações. 

7.1-À.s Unidades Setoriais de Articulação, sob a 
orientação n"onnativa, a supervisão têcniCâ, a Coope
raÇãO e a fiscalização específica da Coordenação- Nacio
nal do .Sist_ema, promoVerão, no respectivo campo da 

- atuação: o Ptanejamento e a execução das ações globais e 
intersetoriais de interesse do__ menor carenciado e. das 
faffiíÚas pobres, de baixa capacidade ãqllisitivã, notada~ 
mente: 

_ 7.2- Assistência polivalente às fanu1ias de baixa ren
da (até 5 salários rriínimos) e comperiSã.ção dOS efeitos 
negativos das carências biopsicossociais sobre a crlinça e 
o menor carentes. 

7.3- Proteção Social (estímulo, apliação e fortaleci~ 
menta dos institutOs de adoção, colocação faffilliar e in· 
te_gração social dos menores carentes, abandonados ou 
com problemas de conduta). 

7.4- Organização nos municípios, comunidades, 
âreas pioneiras, praias, rios e fronteiras de ·uma Red_e 
Nacional de entidades de assistência materno-infantil e 
de ensino pré-escolar, creches, parques infantiS, 
fazendas~escola, oficinas-escolas, granjãs-escola, fazen
das de pesca, escolas de artesanato e núcleos polivalentes 
de ação integrada. 

7.5- Alimentação supletiva e medicamentos, em ge
ral, a cargo do INAN, da CEME e do INPS, às gestan
tes, nutrizes e crianças. 

7.6- Cadastro Nac_iona.I de Menor e seu atendimento 
médÚ:O-Msistencial individualizado atravês do INPS. 

7.7- AproVeitamento dos hospitais C ambulatórios 
do INPS para instalação de núcleos de planejamento fa~ 
miliar nas áreas densas de marginalização social, 
articulando-se medidas preponderantemente educativas 
e preventivas com outras iniciativas de riaturez8. subsi
diariamente terapêutica. 

7.8- Programação especial no que tange à prepa
- ração e colocação de mão-de-obra; à participação sindi

cal em beneficio do merior; cursos profissionalizantes e 
bolsas de capacitação; estágio ocupacional para o menor 
carencia~o, sem vínculo empregatlcio. 

7.9 - Projetas específicos no setor habitã.CloD.al, sob 
responsabilidade do BNH, referentes à construção de 
Centros Comunitários (lares oti casas),-e NúctOOs Poiiva
lentes de Ação Integrada, destinados ao menor, conjuga
dos com escolas, oficinas ou fazendas estrategicamente 
sit_u_adas pas ãreas densas de marginilização, nas regiões 
pioneiras, ·nos, praias e fronteiras. 

7.10- Participação do INCRA, do Programa de As
sistência do Trabalhador Rural (FUNRURAL) e de ou
tros empreendimentos que possam ser vinculados à ini
ciação e aprendizagem do menor no complexo das ativi
dades agropecuârias. 

7.11-Núcleos integrados de atendimento ao menor: 
carenciado e à respectiva famflia deverão ser construídos 
e instalados nas zonas rurais, localiza®s em fazendas, 
com a supervisão e participação dos GovernoS Munici
pais. A din~mica de func_ionamento desses. Núcleos deve-_ 
rã 8irar r;~ torno-da produção agro Pecuária, a copiada a 
cursos de aprendizagem e profissionalização. 

7.12-0timjzação dos recursos humanos, financei
ros, t~nicos e materiais, mod~mização e aproveitamen

. to das potencialidades da ação governamental integrada, 
da cooperação intergovernamental e do empresariado 
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ttãci?nal, por_ intermédio dos órgãos especializados da 
S~C_rei~í~ cfe Planej{lmento çia Presidência da República, 
FINEP (Financiadora_de Estudos e Projetas); SOF (Se
cretaiii:i de OrÇamento ·e- Finanças); SEM OR (Secretaria 
de Modernização e Reforma AdministratiVa); SAREM 
(Secretaria de Articulação com os Estados e Municí
pios), a fim de propcifcionar maior eficácia ao Sistema 
do Menor. 

7_. 13 -A proveitamentq das potencialidades de coope
raç~o das F~_r~as Armadas, através das aportunidade~ 
oferecidas pelO~ seus estabelecimentos industriais, fábri· 
cas, arsen"ais, escolas, quartéis, colônias, e do preparo do 
menor para o serviço militar e para o trabalho. 
8. SUBSISTEMAS DESCENTRALIZAD"OS DE RE
GIONALIZAÇÃO, INTERIORIZAÇÃO E MOBILI
ZAÇÃO COMUNITÁRIA -
Coonleliaçio Metropolitana 

8.1- A descentralização operativa horizontal,· de 
índole geográfiCa, objetivando a regionalização e a pro
gressiva interiorização do Sistema do Menor, opi:rar-se
á, de inicio, nos EStados, ao nível das Regiões Metropo
litanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Hori
z-onte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Ale
gre) e dos grandes aglomerados urbanos nos quais os 
efeitos da marginalização social, revelados pelos indica
dores estatísticos, explodem ameaçadoramente. 
Gerente de Projeto 

8.2- Os Subsistemas Descentralizados de Regionali
zação, Interiorização e Mobilização COmunitária atua
rão nos Estados, Regiões Metropolitanas e Municípios 
por meio de Grupos Executivos e Núcleos de Programas 
ntividades de proteção ao menor, sob a chefia de Ge
rentes de Projetas designados pela Coordenação Nacio
nal. 

83- Os Gerentes de Projetas são responsáveis pela 
execução desburocratizada dos· Convênios firmados e 
acionarão os mecanis'mos de _coordenação necessários ao 
pleno êxito operâcional dos Subsistemas Descentraliza
dos. 
Consórcios Microrreglonais e Intermuniclpals 

8.4- Numa segunda etapa, 'evol_uirão os Subsistemas 
Descentralizados para a estruturação dos Consórcios 
Mic:rcirregionais o1i Intermunicipais sediados nas 
cidades-pólo de atração dos fluxos migratórios. 
Rede Nacional 

8.5 =--O processo de regionalização, interiorização _e 
mObiilzcição éomunitária ens~ará o progressivo advento 
de uma-Rede Nacional de variadas instituições de ampa
ro às famnias pobres de baixa renda, à infância e àjuven· 
tude, D_<? Jimite dos recursos disponíveis e da capacidade 
empreendedora da Coordenação Nacional do Sistema 
do Menor. 

8.6. _.:::No território nacional distribuir-se~ão, de acqr
do com as -necessidades do País, nas comunidades, nos 
rios, nas praias_, nas áreas pioneiras e nas fronteiras, cen
tros comunitãrios, núcleos de ação integrada, creches, 
parques infantis, fazendas e oficinas-escola, escolas de 
pesca e artesanato, cidades-oficina, lares, clubes, coman
dos, aldeia~ infantis, e assim po~ diante. 

8.7- s;;.ão, nfu:Ieos de captação, recuperação e de
senvolvimento de recursos humanos. nos quais os Meno
res de ambos os sexos, devidamente assistidos e prepara
dos para o trabalho, obterão a oportunidade de uma 
existência melhor e mais fecunda, contribuindo para o 
progresso e bem-estar da pâtria comum. 
9. MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
Artfc:ulaçio tQ:m o Setor Privado. Colaboraçio do Empre
sariado Nodooal. PortidJI'IçiO Comualtárlo 

9.1- A colabÓração das igrejas, orgaÕizações parti
culares, empresas industriais, comerciais, agrícolas ou de 
serviçoS, entidades de classe, associações, sindicatos, clu
b~1 grupos e lideranças do setor privado apresentaMse 
cómo. uma área fecUnda de ilimitadas potencialidades, 
cujo aproveitamento o Sistema do Menor incluirá no 
elenco das suas prioridades essenciais como um Subsiste-· 
ma Descentralizado de Mobilização· Comunitária. 
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Participaçio Empresarial 
9.2-A participação -dO CinPrCsariado nficional....:-cto 

ponto de visfa das suas virtualidades para obtenção e ge
rência de recursos financeirOs e íéCriTcoS-...:.:: e-tãõ impOr
tante quanto a ação governamental. Nem tudo poderá 0 

Governo fazer, rieril se ·deve -esperar que; sozi:Ôho, prelen- · ~
da enfrentar os desafios da proteção à infância e à- ado
lescência. ~ incontestável que, Sem a participaÇão- de. 
Empresariado e da Cáiniirlidade", a ação goVernarrlental 
malograr-se..:á pela exaustão de recursos escassos e esva
ziamento da capacidade operativa. - -

MobDização Comunitária 
9.3 --A comunidade deve contribuir para erradicar 

ou, pelo menos, conter e reduzir as conseqílências da 
marginalização. Na hipótese -da manutenção do status 
quo, o processo marginalizante poderá estrangular ou 
paralisar a arrancada para o desenvolvimento, inviabili
zando, destarte, qualquer tentativa de redistribuição da 
renda nacional. Estatísticas e iridicadores contundentes 
aí estão, comprovando a PericuloSidade de uma fenome
nologia saturada de explosivas tenSÕÇ$ psicossOciais, que 
urge controlar, a qualquer preço, no interesse da norma
lidade institucional, do_tranqüilo funcioiiamento das es
truturas governamentais, da justiça social e das exigên
cias do desenVolvimenfõ- O.ã.ciOõ.a[ ---

9.4- O drama do menor carente, abandonado ou de
linqilente que, em quantidades impressionantes, perarn
bulam pelas ruas das nossas principais cidades (600 mil, 
apenas em São Paulo), violenta, traumatiza e deprime a 
consciência do povo -6rasileiro. A própria coõú.iiiídade 
exige providências dimensionadas às proporções do peri
go, 

9.5- o desenvolvimento de recursos humanos- e o 
aproveitãmento das suas possibilidades de trabalho são, 
reconhecidamente, bases para investiinentos geradO-reS 
de riqueza e fatores deCisivos de segurança Social. 

9.6- O Subsistema da Mobilização ComUnitária 
coordenarâ a participaÇão ·do empresariado naciollal e 
da iniciã:tivi--PriVRda, re3.1iz3:ndo cOnvênios para múlti
plas finalidades com o Programa Nàcional de CentrOS 
Sociais Urbanos, as UniVers-idaCfes·e as-gfãOdeSinlpre
sas. Cumpre acentuar as possibi1Íd8.des do aproveita
mento da colaboração do sisteina SENAI -SENA C, da 
Caixa Econômica- Federal, do Banco do Brasil, do 
BNDE, dos Bancos Regionais de Desenvolvimento, da 
Rede Bancâria em geral, das Universidades, dos SindiCa
tos dos Empregadores e dos Trabalhadores, do CENG, 
da Legião Brasileira de Assistência, do InStituto Brasilei~ 
ro de Administração Municipal (IBAM), da Associação 
Brasileira de Municípios (ABM), das Ordens Religiosas 
e, principalmente, das Prefeituras e Câmaras Mu.l'liCi
pais. 

9.1- Os Governos Municipais constituem bases -de 
sustentação e núcleos de dinamização das atividades glo
bais do Sistema do Menor. 
10. REGULAMENTAÇÃO 

Grupo Intermlnisterlal 
10.1- O Ministi'ó S"ecr"etáriO de Pl:inejamento da Pre

sidência da República organizará na Secretaria de Mo~ 
demização e Reforma Administrativa (SEMOR), o Gru~ 
po INterministerial incumbido de, no prazo de 120 (cen
to e vinte) dias, elaborar Os seguintes projetas de deCreto 
do Poder Executivo a serem submetidos à aprovação do 
Presidente da República, disponCfo sobre:- - --

10.2....:.. Instituição, conceituação, definiÇão, estrutura 
e operação, na órbita do Conselho de DesenvolvimentO 
Social, do Sistema do Menor. 

10.3 - Organização, a nível de Ministério Extraordi~ 
nário, da Coordenação- Nacional do Menor. 

10.4 -_CriaÇão do Fundo Nacional de Proteção do 
Menor, comO Subconta Especial do FAS- Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, sob administração e-
gestão da Caixa EconôrniC-a Federru.. -- --- - -- -

10.5- Constituição do Centro Nacional do Menor, 
integrado pelo Grupo EXecutivo dos Projetas Básicos da 

Política de recuperação, bem-estar e desenvolvimento do 
Menor. 

10:6- RefOrmulação da Lei n' 4.513/64 e reorgani
zação da FUNABEM, com ã firiiilidaóe de_adaptâ-ra ão 
Sisteiria do Mi!ilor e dinamiZar as suas afivídãdes. 
-w. 7 :...... Estabelecimento, nas zonas densas de margi

nalização ·so-cial, de Postos de Planejamento Familiar, 
aiticulãndo~se medidas preponderãntemente educativas, 
de -índole preveiitivã, corri outras de natureza terapêuti-
ca. 

10.8- Aproveitamento do salãrio-família como ínS~ 
trumento de canalização de recursos adicionaíS- pãra-o
Fundo N_acional de Proteção ao Menor, vinculando~se o 
produto arrecadado à educação e prófisSiõilãli:Z"ação- dO 
menor carenciado. 

10.9- Modernização dos Juizados de Menores a fim 
de ajustá-los ao Sistema do Menor e dinamizã~los. 

10.10- Elaboração de Mensagem ao Congresso Na
cional c_ons_ubstanciando emendas aos artigos 15 e 177 da 
ConstituiçãO Federal, visando ao fortalecimento fman~ 
ceiro dos Municípios a_ fim de que possam destinar recur~ 
seS: .suficientes- oriundos de-vinculação de maiores pai
celas da Receita Tributãria MuniCipal e do aumento das 
transferênci"as que lhes couberem do Fundo de Partici~ 
Pação - para destinação específica, em beneficio das 
crianças situadas na faixa--etária de O atê 7 ands-de idade. 
Com os novos recursos, deverá ser construfda e instala.: 
da, no território- nãcional, uma Rede Nacional de EnsinO 
Pré-Escolar, Creches, Jardins de Infância e todo_ um 
complexo avançado ~e serv!ços de ação integrada na 
área pré~escolar. 

10.11- As demais providências complementafis in~ 
dispertsãveiS à regulamenteção e imediata ope~ação do 
Sistema de Proteção ao Menor. 

I I. PROJETO DOM BOSCO 
..-... ObjetivOs gerais, ·metas prioritárias,' mecanismo 

executivo, setores escãtonados de atuação. 
Vanguarda e Instrumento do sistema de Proteçio ao 

Menor. t 

O Presidente da Repúólica , ... r ••• ~~ •• ·_r· . ~. ~·-·~'-

Decreta: 
1. Denomina~se Projeto ~m Basco o conjunto inte

grado de ações globais e multissetoriais visando, através 
da_ mibilização nacional de recursos financeiros, mate~ 
riais e humanos~_erradicar e controlar-os efeitos da mar
ginalização -do menor carente ou abandonando, e das 
respectivas famflias. 

2. A ofensiVa do Projeto Dom Bosco em beneficio da 
infância- e da juventude desassístidas e das famílias de 
baixa renda, socialmente marginalizadas, far~se-â por in~ 
termêdio de u~ mecanismo federal _de c_oorden_ação 
téCnico-admirÍistÍ3tiva dos serviços, empreendimenU,s e 
atívfdades destinadas ao eficiente desempenho do Proje-
~ . . .. . 

3. Enqua_dra~se no esquema dos objetivos especlfic_os 
do Proj6to Doin :Sosco o atendimento das necessidades 
básicas do menor marginalizado, ou em processo de 

- marginalização- abrangendo as faixas etárias de O a 18 
ano$ -. como tais entendidas a~ exigências prioritárias 
de saúde, alimentação, habitação, ensino pré-escolar, 
educação, profissionalização, emprego, segurança efeti~ 
va e integração social. 

3.1 -Para os efeitos do PrOjeto Dom Basco 
conceitua~se: 

a) Menor carente - aquele cujos pais Ou- respónSá~ 

veis, situados na faixa de O até 3 salários mínimos, não 
podem proporcionar aos filhos e dependentes, pela insu
ficiência -da renda disponível, o atendimento daQuelas 
menciôriadas exigências. -

b) Menor abandonado - aquele menor que, destituído 
de pais ou responsáveis, luta pela sobrevivência em con~ 
dições advérsas, geradoras de padrões anômalos de com
portamento, agressividade, conduta social divergente, 
delinqUência e criminalidade. 
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4. A fim, de que possa atingir, a curto prazo, oS seus 
objetivos gerais e metas prioritárias, o Projeto Dom Bas
co deseiiVOlve"rá as suas atividades, através do fuecanis~ 
mo exeCutivo,- cUja esfrutrira orginizacional simplificada 
ê a seguint~: 

4.1 - Comando Nacional - constituído pelo Grupo 
Executivo designado pelo Pr~iden~e da República como 
órgão responsável pelo planejãmento, coordenação, su~ 
pervisão e controle do Projeto, no território nacional, 
composto de 7 (sete) membros. 

4.2 - Núcleos de Coordenaçilo Regional e Municipal 
--em Cada Estado, Território e Municfpio, responsáveis 
pela execuÇão _descentralizada a nível regional e local, 
daS diretrizeS einanadas do Comando Nacional do Pro~ 
j~to Dom_ Basco, sob a chefia de coordenadores e geren~ 
tes designados pelos Governadores e Prefeitos Munici~ 
país. 

4.3 - Unidades Setoriais de Articulaçio- instituídas 
nos órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Federal Direta e Indireta (abr~ngendo, por _conseguinte, 
as autarquias, empresas públicas e sociedades de econo~ 
mia mista) e cujos chefes, designados pelos MínistrOs a 
que estiveram subordinados ou vinculados, serão os 
Agentes Setoriais do- Projeto Dom Basco. 

4.4- Voluntariado Nacional- que promoverá eor~ 
gai1izarã a pa-rticipaçãO cOmuriitãria consubstanciada na 
indispensável colaboração das Universidades, dos Sindi· 
cataS, dO Empresariado Nacional, dos Grupos, Lide
ranças e Instituições do Setor Privado, cujos represen~ 
tantes, devidamente credenciados, constituirão o Volun~ 
tariado Nacional do Projeto Dom Basco. 

5. O Projeto Dom Basco, dotado de autonomia ad~ 
mfuistrãtivã. e_ financeira, adquirirá personalidade jurídi· 
ca a partir da inscrição, no Registro Civil ·das Pessoas 
Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o qual serão apre
sentados os Estatutos e o decreto que os aprovar. 

6. Complexo de providências eminentemente práti~ 
cas, enquadra-se o Projeto Dom Bosco na órbita do Sis
tema de Proteção ao Menor como uma das suas priori
dades fundamentais, visando, conjuntamente com os de
iilâis setores, _órgãos, instituições, serviços, enipreCildi· 
mentes e afividades que o englobam, a realizar a política 
naCional de amparo à infância, à juventude e às famílias 
de baixos níveis de renda, no contexto de uma aborda
gem sistêmica dos problemas da marginalização social. 

7. O Comando Nacional promoverá a imediata exe
cução das medidas relativas às seguintes metas priori~ 
tárias do Projeto Dom Basco como pré-condição ou fa
for condicionante de sua operacionalidade e da eficácia 
dos resultados colimado~: 

/.1 - Mobilizaçio Comunitária - conceituada como 
ofensiva _de grande envergadura, visando à utilização 
coordenada, aproveitamento racional dos recursos e do 
potencial de colaboração imanente aos órgãos e entida
des do Setor Público e do Setor Privado, em beneficio do 
menor carenciado e de sua família. Neste sentido, aquele 
Comando desencadeará um movimento de solidariedade 
nacional, acionando dispositivos e mecanismos adequa
dos em condições de levar a efeito a Mobilização Comu~ 
nitâria. 

7.2 - Cadastramento Global - Por intermêdio da 
Fundação IBGE, do INPS, do PRODASEN e dos Ser
viços de Processamento de Dados disseminados em todo 
o _País, o Projeto Dom Basco realizará o levantamento 
que se faz -necessário, como preliminar indispensável ao 
conhecimento exato e preciso c!iagnóstico_ da ~ealidade 
braSileira~ no concernente ~s famílias de baixos níveis de 
renda, geradoras doS iménsos contingentes -de menorês 
carentes, abandonados ou com problemas de conduta. 

-A execução tecnicamente conduzida dessa operação 
de Cadastramento Global, alêm de eliminar os perigõs 
dos indicadores divergentes, possibilitará ao Governó 
evoluir do empirismo das medidas superficiais epidénni~ 
cas, que tangenciam a solução dos problemas da margi· 
nalização social, para a plataforma superior da organi~ 
zação racional de uma ofensiva permanente contra a 
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pobreza dessas massas humanas marginalizadas -
objetivo-síntese do Projeto Dom Basco. 

7.3_--=- Operação Sobrevivência- Meta prioritária do_ 
Projeto· Dom Bos_co, consubstanciada no re_colhimento 
dos menores abandonados que perambulam pelas ruas 
das nossas principilis- cidades - principalmente nas re
giões metropolitanas densas de marginalização social. 
Ao recolhimento, seguir-se-ã o encaminhamento, desti
nação e assistência global dos menores recolhidos no de
correr da Operação Sobrevivência. Essa fase da Ope
ração - possivelmente o desafio mais complexo a ser en
frentado pelo Projeto Dom Basco - pressupõe o- Sxito 
prévio da Mobilização Comunitária e envolve a ampla 
atuação das Unidades Setoriais de Articulação do Siste-
ma de Proteção ao Menor, simultaneamente com a utili
zação dos serviços de apoio de uma grande variedade de 
empresas, bem como do emprego de equipes especializa
das. 

7~4 - A segunda etapa da Operação So_brevivência 
consistirá na execUção planificada de um cotTipiexo de 
providências, colimando o deslocamento e radicação das 
famílias de baixa rertda - que expressamente o deseja
rem, mediante opção~ inequívoca e voluntariamente ma
nifestada - na Pré-Amazônia marai:thense ou em áreas 
selecionadas da Amazónia, na forma- CStabelecida pelas 
Instruções Normativas do Projeto D_om Bosco, nas quais 
se catalogariam as condições e vantagens a serem pro
porcionadas às referidas famílias, no quadro de um ma
ciço deslocamento subsidiado de populações marginali
zadas, visando subsidiariamente descongestionar os 
grandes aglomerados urbanos saturados, a criação de 
novas comunidades e assentamentos de famflias nos es
paços vazios. 

7 .5_ ~ Cruzada Feminina Pr6-Meoor - O engajamen
to da mulher brasileira na prestação de serviços, exe
cução dos empreendimentos e atividades específicas do 
Projeto Dom Bosco, effi regime de Voluntariado, em 
todo o_ território naciOnal, ~ uma exigência decorrente 
das dimensões e peculiaridades da ofensiva Contra as 
causas e efeitos da marginalizarão do menor e de sua 
famflia, principalmente no concernente ao emprego de 
equipes de formação multidisciplinar e na área específica 
do Serviço Social. 

7.6- O Comarido Nã.cional do Projeto Dom BOSco
expedirá, logo após a designação do Grupo EXecutivo 
pelo Presidente da República, as Instruções Normativas 
dispondo sobre a organização da Cruzada Pró-Menor, 
as condições de exercício do Voluntariado feminino e 
suas características operacionais. --

8. O Comando Nacional do Projeto Dom Bósco; nO 
desempenho de suas funções de planejamento, coorde
nação técnico-àdministrativa, controle e avaliação dos 
resultados, promoverá as ações globais e inultissetoriáis 
imprescirldiveis- à execução dos seus objetivos gerais e 
metas prioritárias~ · - - ---- - · -

8.1- Neste sentido, entrosar-se-á, de imediato,-Corii 
as- Unidades Setoriais de Ai-ticlllação -e- cOm-oS Órgãos C 
Entid.il.de paiticijjarites do Sistema de ProteÇão aO Me
nor, visando a acelerar o respectivo funcionamento, cap
tar, mobilizar e aplicar os recursos humanos materiais e 
fiJúmceiiOs, deStinados à prestação de serviços, execução 
de empreendimentos e atividaCies em óend'íciOS- do me
nor. 

9. O escalonamento dos setores básicos de atuãÇãO 
do_ Projeto Dom Bosco compreende: 

9.1 - Na órbita da Secretaria de Plin"ejiin~ntQ_ da 
Presidência da Replí.blica (SEPLAN): 

a) a colaboração específica a ser prestada jlefOs _ór
gãos que a integTam, tendo em vista, precipuamerite, a 
obtenção de recursos orçamentários; a partiCipação da 
Fundação IBGE na realização da Operação -de Cadas
tramento Global do Menor; 

b) pessoal e recursos financeiros; 
c) assistência técnica. 
9.2..- No âmbito do Estado-Maior das Forças Arma~ 
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das (EMFA), dos Ministérios militares e Forças Auxilia
res: 

.. ) ·ampla cooperação e participação dircta d_o Exér
cito, da_ Marinha, da Aeronáutica e das Polícias Militar e 
Civil, através da utilização da rede nacional de quartéis, 
fábricas, oficinas, escolas, estabelecimentos de ensino 
profissional que possam ser utilizados em benCficio da 
saúde, educação moral e cívica e profissionalização do 
menor, em pontos estratégicos da costa marítima, inter
lãndia C das fronteiras. O EMFA credenciará Oficiais ca
pacitados para essa missão da maior importância-para a 
segurança Nacional e o bem-estar da população, à- seme
lhança do que tradicionalmente já se faz no campo do 
Serviço Militar obrigatório e do_ Correici Aéreo Nacio
nal; 

b) instalação, equipamento e pessoal. 
9.3. __ Na esfera dos Ministérios da Saúde, da EduM 

cação, da Previdência e Assistência Social, da Agricultu
ra, das Comunicaç_ões, das Minas e Energia e da Indús-
tria e do Comércio: --- --

a) alimentação supletiva, medicamentos e assistência 
médico-odontológica individualizada através de provi
dências específicas na área do INAM, da CEME e do 
INPS; 

b) proteção social abrangente, por intermédio da 
FUNABEM, das FEBEM e dos Juizados de Menores, 
compreenden~q: recolhimento, análise biopsicossocial 
individualizada, colocação familiar em lares substitutos, 
estímulos e expansão _da adoção supervisiOnada, encami
nhamento aos órgãos, entidades, empresas participantes 
do Sistema do Menor que se disponham a amparar o me
nor desassistido, proporcionando-lhe adequado treina
mento profissional, estágio ocupacional, ou elriprego; 

c) programação especial no campo do ensino pré
primário, da educação elementar e do ensino técnico 
profissional, mediante utilização .maciça dos estabeleci
mentos escolares da União, dos Estados e dos Municí
pios - inclusive das redes particulares de ensino -, 
corrigin-do-se as distorções relativas à reduzida carga ho
rária, à alienação dos currículos, à evasão e a repetêncià; 
absoluta adequação do ensino, do treinamento e da for
mação profissional do menor às exigências e condições 
objetivas das realidades brasileiras, respeitadas as pecu
liaridades regionais e locais; 

d) aproveitamento do menor, principalmente da ju
veriiüde rural e dos jovens oriundoS do interior, nas a·ti
vídades de conservação e desenvolvimento dos Recursos 
Naturais, nos empreendimentos agropecuãrios e em pre
seis de reflorestamento; planejamento e ·organização de 
uma anipla rede nacional de fazendas-escola, fazendas 
de pesca, cidades-oficiila, froD.tCiraS-escola, escolas de 
artesanato, praias-escola e núcleos polivalentes integra
dos, de finalidades práticas - instituições essa tecnica
mente concebidas, projetadas, localizadas e desenvolvi
daS em zonas estrategicamente situadas ao longo das 
praias, doS rios navegáveis, das estradas, das fronteiraS', 

_ ou nas imediações das cidades e povoados de todo o -
País, sob a supervisãO do CoriJ.andO Nacional do Projeto 
DOm Basco e execução -descentralizada, a nível dos Esta-_ 
dos e Territórios,- das Regiões Metropolitanas e dos Mu
nicípios, vilas e povoados; 

e) aPoiÕ -das grandes empresas públicas, sociedades 
de ·economia mista e autarquiaS, dos Ministérios das Mi
nas e Energia e das Comunicações, PETROBRÀS, ELE
TROBRÁS, CPRM, NUCLEBRÁS, TELEBRÁS 
ETC., em termos de pessoal, equipamento, cursos pi'Ofis
sionalizantes, treinarrieilto e emprego do menOr. -

10. Aos Governos estaduais, territoriais e munícipais 
compete proporciOnar ao Projeto Dom Basco, na forma 

· dos convênios especific~uiiêntê --estabeleCidos, suporti 
técnico-administrativo amplo e concreto, atendimento à 
requisição de pessoal, bases tlsicas e todas as Iãcilidades 
necessárias ao êxito da mobilização nacional em benefí
cio do menor. 

a) Com Cssa finalidade, os Governadores, Prefeitos e 
Presideõ.tes das Câmaras Municipais, além da desig-
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nação dos administradores e gerentes das Agências e N ú
cleos, que são as projeções regionais e locais descentrali
zàdas do PrO}'~to Dom_ Bosco, integrar-se-ão na Mobili
zação N~cional, visando à captação de recursos comuni~ 
tários e ao acionamentO da solidariedade popular, de
sempenhando, no respectivo Estado ou Município, uma 
decisiva função de liderança e apoio material. 

b) Ao Delegado Regional do Sistema do Menor, 
além ci~s encargos de supe~isão e coor~e~ação inerentes 
aOd:CsenlpeD.ho de sua missão, incumbe prestar as infor
mações e colaboração que lhe forem solicitadas pelo Go
vernador, Pi-efeitO ou Presidente de Câmara Municipal, 
em cada Estado. 

11. As Universídades, aos Sindicatos, às Cõligre
gações Religiosa~, ao Empresariado industrial, comer
cial ou agrícola, às Entidades de classe, às Associações e 
Clubes em geral, cabe uma participação igualmente deci
siva em termos de colaboração polivalente de natureza 
educativa, técnica, assistencial, no concernente à pres
tação de serviços relativos ao acolhime~to, forn1a~ão 
profissióD.al, treinamento e emprego do menor desassisti
do. 

12. O Comando Nacional do Projeto Dom Bosco 
disporá da infra-estrutura de apoio indispensável à con
secução dos seus objetivos e funcionará na órbita do Sis
tema do Menor, que supervisionará a sua execução e 
avaliará oS resultados obtidos. 

12.1- Na instalação, funcionamentoe custeio de suas 
atiVidades, o Projeto Dom Bosco utilizará Os recursos fi
nanceiros, materiais e humanos que lhe forem alocados 
pela SEPLAN, ou pelos órgãos e entidades englobados 
pelo Sistema do Menor, no qual o Projeto Dom Basco se 
integra como vanguarda e programa de emergência. 

12.2- Enquanto não for criado o Fundo Nacional de 
Proteção ao Menor, sob gestão da Caixa Económica Fe
deral, como Subconta do FAS- Fundo_ de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, o Poder Executivo abrirá à SE
PLÁN o crédito especial de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bi~ 
lhão de cruzeiros), como antecipação da Receita daquele 
Fundo, -_destinado à provisão de recursos que possibilia 
tem a execução do Projeto Dom Basco. 

12.3 -O Comando_ Nacional do Projeto Dom Basco, 
independentemente da fiscalização permanente da SE
PLAN, prestará contas à Caixa Econômica Federal e ao 
Tribunal de Contas da União dos recursos que aplicar, 
inclusive na execução dos convênios celebrados, de acor
do com as normas legais e regulamentares pertinentes. 

13. O Regimento do Projeto Do.m Bosco disciplinará 
o seu funcionamento, atê o advento do Sistema do Me
nor, o qual será aprovado por ato do Ministro
Secretário da SEPLAN". 

IV - t preciso ter uma vfsio global do problema 
Notável, sem dúvida, o trabalho do Congresso Nacio

nal._ O· Sistema do Menor e o Projeto Dom Bosco; nele 
encaixado e instrumento de sua execução, significaram, 
realmente, urna alta contribuição que o Parlamento deu 
ao ExecutiVo, para um encaminhamento racional e uma 
solD:ç_ão __ efetiva do problema do menor. 

Como vimos, a questão foi enfocada de maneira uni
ve;rsal, pois o Congresso considerou todos os seus aspec
tos e nele interessou não somente o Estado (União) e 
seus órgãos de administração, direta e indircta, como os 
Estados, os Municfpios, os Territórios, ci Distrito Fede-
ral, o Empresariado, as Igrejas, enfim, todos os segmen
tos da so_ciedade. 

Além disso, digamos, não "ilhou" o menor em si, viu 
o menor dentro de um contexto, situou o seu problema 
no complexo da problemática social, pelo que as s:o
ltições que propõe alcançam a sua família, também, 
quando isso se faz necessário. 

De salientar-se é, igualmente, a preocupação do legis
lador em visar à oc_upação dos espaços territóriais vazios 
do País, a começar pela busca_de medidas que propiciem 
o assentamento do menor _em nosso imenso e deserto hfn
terland. 
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Louvando, assim, a iniciãtiva do Parlamento, quere
mos, no entanto, neste ensaio, fazer um desdobramento 
de certos aspectos do problema, alguns não considerados 
em seu trabalho. 

Antes de o fazermos, no entanto, desejamos registrar 
que, apesar dos excelentes prOjetas da Comissão Parla
mentar de Inquérito, aprovados pela Câmara dos Depu
tados e enviados ao Presidente da República, em 1976, 
tambêm o Senado Federal designou uma comissão de 
três Senadores, em 1983, para estudar a momentosa 
questão do menor abandonado. 

Destarde, em que pese ao magnffico trabalho jâ reali
zado pela Câmara dos Deputados, em 1976, o Qual Leu
rival Baptista pretendeu efetivar através do Projeto 
278/79, fo"i bom que o Senado Federal tomasse tal iniCia
tiva, que serviu, ao menoS; -para avivar o assunto, possi
bilitando a reabertura de sua discussão, visto ser -para 
isso que o Parlamento existe: para examinar, debater, 
equacionar e resolver - ou ajudar a resolver- as gran
des questões sociais, eConómicas; políticas e administra
tivas do PaíS~ 

Ora, nenhum outro pro_blema supera, em gravidade e 
magnitude, o do menor abandonado, que, a cada dia que 
passa, se torna mais complexo, mais difícil, mais dramá
tico. 

A única crítica, a riOsso ver, que se pode fazer a"os pro
jetes aprovados pela Câmara dÓs Deputados e submeti
dos à apreciação do Presidente da República, é que eles, 
em seu conjunto, constitü_em um c_c:iinproinisso -m-onu
mental e oneroso, mas é precisei; no CasO, uSar u·m lugar 
comum, e proclamar, sem receios, que para ·grahdes ma
les. grandes remédios. 

Sem men-osprezo pelos; temas económicos, financeiros 
e políticos, todos relevantes, havemos, porém, de reco
nhecer que os sociaiS hão de ter primazia nas cogitações 
da consciência nacional, pois são os que mais diretaineÍ1-
te dizem respeito ao homem. E o homem hã de ser o pon
to de partida e o objetivo final de qualquer política. 

Todas as questões que incumbe ao Governo enfrentar 
incluem, sem dúvida, traços políticos, sociais e económi
cos, sempre interligados. 

Governo é órgão de direção do Es_ta_do, Estado é 
Nação organizada, Nação é gente, é povo, é o homem. 

Na estrutura do Estado não se pode, evidentemente, 
isolar, uns dos outros, os fatores econ_ômíCos;--scidais~
polfticos, financeiros, jUrídicos, religiosos e morais, pois 
todos, em conjunto, -e se ínfluencian.cfo reciprocamente, 
condicionam o seu funCian3.rileiitci.- - - --

Assim, jamais- Serâ possível; na an-ãlise de qualquer 
questão que interesse-ao Estado, minimizar qualquer de 
seus elementos - o social, o político, o ecõnómico, o 
jurídico, o religioSo, o fii:tanceiro, o- moral. 

No que tange ao chamado problema do menor aban
donado, mais ainda se torna necessário ter presentes to
dos esses e1e~entos --como, aliâs, fez a CPI, na Câtnara 
dos Deputados - tanto se entrelaçam, eles, em sua con
textura. 

Dentrd dessa compreensão, havemos, para tomar uma 
posição clara e definida a respeito do tema, de partir de 
um ponto que valha como uma tomada de consciência, 
relativamente à posição do homem no universo. 

Confessaremos, desse modo, de pronto, a nossa visão 
cristã do homem e do mundo, o que significa dizer: ve
mos o homem e as coisas na tõlalidade de seus aspectos e 
só julgamos possível equacionar e resolver qualquer 
problema social se o visualizarmos em função dessa 
compreensão. 

O homem que o cristão reconhece é o homem io_tegral, 
é a besta e o anjo, é o ente !~gado à terra pela carne e ~_? 
céu pelo espírito, é o ser êãpaz de grandezas e de mi
sérias, é o -individuo imperfeito mas sempre passível de 
aperfeiçoamento. -----

Essa a imagem do homem que devemos, como estu
diosos dos problemas fundamentais do Estado, ter sem
pre presente. Porque o Estado, para o cristão é um meio, 
é um instiumei:tto de edificaçãO _nacional do povo, e povo 
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é gente, são os homens, logo, o Estado é algo a serviço 
do homem, cujo bem-estar é seu objetívo supremo. 

Estabelecidas essas premissas, discutamos o problema. 

V - Que é menor abandonado? 

Em geral, quando se fala em menor abandonado, a 
iffiagem que nos vem à mente é a da criança pObre, que 
vive nas favelas, nos mocambos, nos alagados; ou então 
o menii:to maltrapilho, desdentado, barrigudo, amarelo, 
sujo, doente, pedindo esmola, quando não se ofe-rC:cefldo 
para tomar cOnta de nossos carros, quando vamos a al
gum lugar; ou, ainda, o pivete, o menor pobre bandido, 
que furta, que rouba, que assalta, que mata. 

Esse menor é, realmente, um menor abandonado. 
Abandonado pelos pais que dele não podem cuidar. 
Abandonado pela sociedade, estruturada pelas regras de 
um capitalismo selvagem. E abandonado pelo Estado, 
que dele não tem sabido cuidar. 

São milhares e milhares de crianças e adolecentes, sem 
_ recursos, sem amparo, sem futuro, que passam fome e 

sentem frio, que sentem medo e ·metem medo, que são 
explorados por organizações clandestinas que por aí 
abundam, traficando com drogas e outras mercadorias, 
q1:1~ n~o têm persp~ivas,_ que-não têm um higaf_~o -s'?!· _ 

Menores pobres, que os pais não podem assistir ni:m 
material nem moralmente, pois ou não têm emprego, oU
labutam de sol a sol, em fábricas, 9fiçinas ou pequenos 
biscates, com minguados proventos que mal dão para 
não morrer de fome. 

Menores que o sistema capitalista liberal-democrata, 
desumano e materialista, condena ao sofrimei:tfO,-rieles 
despertando o ódio pela sociedade, deles fazendo um ins
trumento de subversão social, transformando-os, de se
res humanos, em valores negativos. 

A esses menores falta, igualmente, além de uma assis
tência familiar Impossível, e de uma ~ssi~tência soCial 
que o Estado capitalista nega, ou dã de maneíra pi-ecâria 
e injusta\ uma ·assistêriCia esp"iiitii3.1. 't:: certo que a Igreja 
Católica, hoje como sempre, aqui no Brasil, continua 
presente em sua obra assistencial ede catequese. Hoje, 
porêm, é muito dificil fazer- o menhw abandon-ado acre
ditar num Deus que dá tudo aos ricos e não dá nada aos 
pobres. Como é difícil aos professores (quando freqüen~ 
tam escola) desses infelizes convencê~los a se integrar 
numa sociedade em que a uma minoria privilegiada é 

_tudo permitido e à grande maioria é quase tudo negado. 
Notória, sim, a obra da Igreja Católica, mas insuficiente 
p-ara alcançar as metas visadas, pois falta uma ação con
jUgada, ampla, _nªcional, consciente e humana, dos Po
deres Públicos e da própria S-Ociedade, em prol de uma 
solução global e definitiva para- ci problema. 

Também ~esses meninoS falta, começando pelo lar, 
uma doutrinação moral mais correta. A mocinha pobre 
não compreende por que não pode ter vestidos bonitos e 
jóiãs, nem- ír~â paSseiOS e-hoàtes, cOi:no vão as filhas de 
"gente b_em". E os rapazinhos carentes das favelas não se 
conformam em não ter seu carro ou a sua moto. E como, 
na sociedade capitalista demo~liberal, vale quem tem 
maís (mais coisas, mais ben"s, fiais dinheiro), os meninOs 
po!Jre_st imbuídos- como os ric9s ::-:dessa filosofia ma~ 
terialista utilitâria e imediatista hoje dominante, tentam 
o caminho mais fácil para obter o_ que os rnoços ricos 
têm. 

Não é s6, porém. Nessa sociedade capitalista cruel, o 
meni!lo aban_donado (o pobre) é marcado por um fato 
ainda mais grave e que contribui decisivamente para a 
crimírialidadejuvenil; a _impuriidade dos "filhinhos do 
papai" e a punição rigorOSa parã os delitos dos adoles
'centes pobres. Para estes, os reformatórios, às VezeS atê a 
prisão-comum, onde se misturam a delinqUentes profis
sionais, oilde são seviciados, onde São massacrados física 
e moralmente e donde saem ainda mais revoltados. 

Para os ricos, nada acontece: podem ''puxar" carros; 
podem violentar meninas pobres de famflias modestas; 
podem dirigir sem carteira, atropelar, matar; podem de-
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sacatar autoridades; podem freqüentar boates, usar dro
gas, traficar com entorpecentes. Nada lhes acontece. E se 
uma autoridade zelosa resolve, crente na lei,' agir como 
deve, estã sujeita a ser perseguida, transferida, demitida. 
O "filhinho do papai" é intocável. Por detrás dele estâ _o 
"santo protetor" todo~poderoso:_ o ministro, o empre
sário, o políticO, õ militar. Iss_o é comum acontecer, aqui 
no Brasil. E a justiça se desmoraliza. E vem a descrença. 
E o adolescente pobre, que não sabe (ou talvez nem te
nha) para quem apelar, apela para si próprio, donde 
marginalizar-se, bandear-se para o crime, tentando 
vingar-se de uma sociedade injusta e má. 

Seja como for, no entanto, cabe salientar que, no caso 
do menino pobre, carente ou abandonado, os fatores 
predominantes na marginalidade de s_ua vida são de cu
nho predominantemente material. ~ a miséria, acima de 
tudo, que os conduz para o mal. E a miséria é o resultado 
lógico e necessârio de uma sociedade alicerçada nos pos
tulados capitalistas tradicionais e que não quer que o Es
tado intervenha em nada, mas, antes, fiel aos caducos 
princípios do laissez-.faire, laissez-passer, o deseja abstê
mio, assiril garãntindo uma completa "liberdade" aos 
homens na luta pela sobrevivência, daí resultando o 
domínio dos "fortes" (ricos) e a escravizão dos "fracos" 

~ (pobres). 
A miséria, se não é determinante, é, certamente, um 

fator condicionante da marginalização s.ocial. Do crime, 
portanto. E o menor abandonado, que de_tudo carece, é, 
sobretudo, um fruto da miséria. 

Todavia, não_ só o_ menino pobre é um menino aban
donado. Não apenas ele é um bandido em perspectiva. 
Porque, pior que o abandono do menin_o pobre, é, talvez, 
o abandono do menino rico. 
~claro que a riqueza vale muito._ Quem está bem ins

talado na vida pode até dar-se ao luxo de pr'egar moral, 
de ser magTiânimO, de praticar a filantropia. Entretanto, 
se, normalmente, o homem liberto de dificuldades finan
ceiras leva uma vida ordenada e tranqUila, numerosas 
vezes tal não acontece. Porque ser rico é tudo. A riqueza 
ajuda a ser feliz, mas não dá a felicidade. Por que os ri
cos, às vezes, se suicidam? Por que furtam, assaltam, ma
tam? 

A crónica policial é, a respeito, bastante ilustrativa. 
Com freqüêncía cada vez maior, o noticiário nos dâ con
ta de servidores públicos ou autãrquicos regiamente re
munerados dand.o cheques sem fundo; de altos funcio
nários de bancos praticando o estelionato, desfalques, 
desviOs e outraS-falcatruas; de autoridades policiais com 
polpudos salários cometendo seqUestros ou mancomu
nados com assaltantes e contraventores; e, com _mais 
constância, a1rida, os jornais nos falam de filhos d~ f;gu
rões bem situados na vida "puxando" carros, transando 
com drogas, currando e assassinando colegiais. 

Ora, esses indivíduos não precisam de amparo mate
rial. Nada lhes falta. Por que delinqUem, se marginali
zam, abalam a sociedade? 

Porque numerosos jovens de famfiias abastadãs, que 
tudo parecem ter, na verdade não têm o prinCiiiaL Pos
suem contas bancãrias, automóveis, iates, uSam as me
lhores roupas, freqUentam os colégios mais caroS, inas 
não têm, na realidade, a assistência paterna - nem, 
principalmente, a materna - e, não raro, devido à de
sorganizaÇão da famífia moderna, vivem cheios de res
se~t~entos e de complexos que acabam por se resolver 
en1-aio~ anti_~sociais. - -

QuantoS pais, hoje, acompan!Jam a vida escolar de 
seus filhós? Quant:ó.s Procuram indagar de sua assiduida
de às aulas, do seu aproveitamento, de sua conduta? 
Quantos,-não sendo boas as nOtas dos-filhos, em vez-de 
culpar"a estes, culpam o professor, taxando-o de "mau", 
d~ "exigente"? QuantoS pais, tendo- filhos estudantes 
nessa situação, não os retirarri dos colégiOs e os matricu
lam em outros mais "'camaradas"? Quantos são ós pais 
que proCuram conhecer os companheiros -de seus filhos? 
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Dar dinheiro aos filhos, para que não passem díficul
dades, dar-lhes um carro, para que não se sintam-se "di
minuídos" perante os colegas do mesmo naipe; pagar
lhes colégios caro_s;--vesti-los no rigor da moda, fazê-los 
freqUentar a .. soçaite", parece a esses- pais que, assim 
procedendo, estão -cumprindo o seu dever. 

Ver e sentir os filhos de perto, auscultar-lhes os senti
mentos, observar-lhes a conduta, acompanhar-lhes as 
idéias, segui-los em S!J.a formação, aJudá-los na solução 
de seus problemas, em suma, compreendê-los, isso esses 
pais não fazem. 

Agora, focalizando-se mais particulamente a mãe, ê_de 
indagar: quantas não acham normal deixar seus fiJhos 
por conta de governantas, passando a maior parte do 
tempo em reuniões mundanas? Quantas, diante dos fi~ 

lhos, não brigam com o marido, dizendo~se "infelizes" 
só porque o carro da vii:iilha é melhor que o seu, ou ela 
tem mais jóias, ou passeia mais? Quantas não vão para 
um lado, enquanto ·os maridos vão para outro, não em 
trabalho, mas em festas ou piOgramas ouli"õs? 

Esses meriinos, filhos desses pais, têm tUdo, mais não 
têm nada. Porque lhes falta o essendal: o amor dos pais, 
que há de traduzir~se em assistênCia constante, com
preensão, amiZade, companheirismo, ajuda, exemplo, 
presença. 

A marginalidade de jovens_qlie tiveram ui:na infânCia 
assim, toda dourada por fara, po'rém toda podre por 
dentro, tem sua explicação, em grande parte, no abando
no moral e sentimental de que foram vítimas. 'J:iveram 
dinheiro, conforto, boa alimentação, viagens, jóias, rou
pas caras, carros bons colégios. Mas, repitamos, a rique
za ·não basta para dar a felecidade - e eles, embora ri
cos, sofrem, se perdem, descem a ladeira da vida ... 

Isso p-osto, estamos que o conceito de menor abando
nado deve ser revisto, atualizadó, aprofundado. 

Menor abandono é o que, por deficiência ou completa 
falta de recursos de pa~s pobres ou miseráveis, é largado 
à própria sorte. Passa fome, sente frio, dorme mal, não 
se instrui, não se profissionaliza, não consegu_e trabal})o, 
é condenado à miséria ou ão crime. Mas é, também, o 
inenino rico, a quem os pais cumulam de b~n,s_ materi_ais, 
mas que carece de uma assistência moral e_ sentimental 
mais efetiva. 

Também ria esco_la, em geral, seu "segundo lar", os 
meninos pobres não encontram uma compensação pata 
o_ abandono de que são vitimas, pois só podem freqüen
tar estabelecimentos públicos, onde, ordinariamente, 
quase só se cuida da in_s_tmção, raramente da e_ducação. 
E nos colégios particulares, caros, onde se matriculam os 
meninos ricos, quase só cogita, hoje, do recebimento das 
mensalidades, cada vez mais altas. O resto é a_quele lema: 
"pague e passe" ... 

Em síntese, reconheça-se que meninos abandonados 
mão são apenas os pobres, mas também os ricos, quando_ 
nas condições apontadas. Entretanto, a assistência a es
ses meninos ricos, no plano morai, só a família pode dar. 
E as igrejas, igualmente. A intervenção-do Estado, no ca· 
so, só se pode fazer indiretamente, como, por exemplo, 
restaurando a cadeira de Instrução Moral e C(v_ica oos 
currículos escolares. O mais é uma questão de formação 
familiar. 

VI - O problema é, antes de tudo, moral 
O materialismo domina o mundo. Vai~ mais quem 

tem mais. Mede-se o valor dos homen-ª---e dos paises pelas 
suas riquezas. Produzir, ganhar, acumular. Só se pensa 
nisso. ~isso que dã. poder. Tudo está, pois, em conseguir: 
a riqueza. Os-meios pouco importam. Donde a .. filoso~ 
fia" do .. rouba, mas faz". A decadência moral chegou a 
tal ponto que se aceita o cínico llloa:u até como uma 
bandeira eleitoral. Por isso, indivfduos_ que, em outras é
pocas, os maços, se consultados, condenariam à cadeira 
elétrica ou à prisão perpétua, hoje poderiam até mesmo 
lançar-se- e se lançam -candidatos aos mais elevados 
cargos ... J;: o fim. 

O fato, grave, terrlvel, realmente trágico, traduz um 
estado de ~pfrito já espalhado na sociedade, o que mos-
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tra a necessidade, imperiosa e urgente, de uma -retomada 
corajosa de caminhos de hã muito esquecidos. E é soq_re
tudo às igrejas e à escola que compete a tarefa recupera
dora. 

Urge encontrar umi-maneira capaz de proceder a uma 
sólida formação moral de nossa juventude, e, certamen
te, às igrejas, especialmente à Igreja Católica, incumbe 
um pape~ de vanguarda nessa campanha. Não basta, po
rém, a atuaçãO das igrejas. Ao lado da sua. deve haver a 
da es_cola, cujos padrões de conduta e cujos programas 
hãt) 9,e ser inteiramente revistos, pára efeito de se traçar e 
se iriipOI- uma dfretriz educacional que reintegre o jovem 
_em sua condiçãt) - hoje tão olvidada - de pessoa hu
mana. 

Yll- O sistema_ penitenciário 
_O problema, insistamos, -é complexo e precisa ser en

carado na totalidade _de seus aspectos. Entre estes, avulta 
o que diz respeito ao sistema penitenCiário, e, até mesmo; 
à legislação penal, no que toca ao menor e às coisas com 
ele relacionadas. 

O Cirte~ã~ o rádio e a teleVisão, aproxíróando as popu
lações -interiórariaS-dãS citãdinaS é assim as Colocando. 
diante das virtudes e das mazelas, das excelências e dos 
vícios das civilizações doS &i-andes centros- urbãnOS~-Colo
cam os moços, os adolecentes e até as crianças diante de 
prOblemas de que, em outros tempos, mal pod~riam sus
peitar. 

Realmente, a imprensa, falada e escrita, mal policiada 
pelos poderes públicos, e o cinema e a televísã_o, princi
palmente, com programas nocivos, povoam o firmamen

. to infantil de falsos astros, mas que os delumbram e lhes 
alumiam as estradas do mal. 

O Código de Menor precisa ser mais realista. Deve-se 
considerar que um rapazola de dezesseis anos, hoje: não 
é mais aquele ser inocente e irresponsãvel de antigamen
te. A seu turno, meninas de quize anos sabem, hoje, de 
~isas que muitas mães ainda ignoram. Fedelhos perdi~ 
dos pelos morros manejam o gatilho com uma perícia de 
caUl~ar in_vçia a pistoleiros profissi_oi_ais;_ sabendo_ esses, 
:~anjos d~_car~~uja'', que podem agir livremente, acober
tados pel_o_ áljbi -da tdad~, e iª que a-lgutls até -·'conhecem" 

_O§ 5f.l_sQ~§_itiv~s do Código que lhes asseguram a__imopuni-
dade. - -

Se a censUra da imprensa, do rádio e da televisão deve 
set revista, se a legislação penal carece de ser atualizada, 
mais ainda necessitam ser reestruturados _os refenDa~ 
tórios onde os delinqüentes jovens são intern-ados, para' 
·efeito de recuperação, e de onde saem, ao contrário, mais"' 
adestrados na arte do crime. O abandono moral a que 
são r.efegadosesses menores, pobres ou ricos, no lar e nas 
escolas, não é neutralizado nesses r_eformatóriOs; e, p"r 

-outi:Cdado, a legislação penal não ajuda nessa recupe
raÇão. 

Precisamos de um Código Penal de Menores capaz de 
prevenir e punir com senso e realismo os àimes dos ado-
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lescentes, bem como de tornar o rádio, a imprensa e :i te
levisão mais responsáv~is em seus programas e notas, co~ 
mo, tambénl, de instituir um sistema penitenciário estru
turado em princípios e normas inspiradQs numa políticã 
humanista e cristã. 

No momento, a lei favorece o crime e os reformatórios 
só servem para .. aperfeiçoar" os criminosos, pois os me
nores-ali internados são postos em promiscuidade, sem 
nenhuma consideração pela diferença de idade, de "de
senvolvimento", de periculosidade, e ali vivem, o mais 
das vezes, no ócio e sendo tratados, não raro, como ani-_ 
mais selvagens. 

A realidade é essa: os menores que deixam os reforma
tórios deles saem mais preparados ainda para as práticas 
crinilnõsas. 

VIII - A explosão demográfica 
Outro aspecto relevante do problema: a explosão de

mográfiCa brasileira, tendo por base a falta de um plane
jamen_to fami1iar. 

Esse crescimento desordenado de nossa população es
tã estreitamente tigãdo ao prOblema da misêii.<i, e, conse

-qüentemente, ao da marginalidade e do crime, iilclusive 
ao do menor abandonado. 

É, essa, uma questão muito séria, sobre a qual a socie
dade tem que meditar profundamente e para a qual ne
cessita encontrar_iunasoluçª_o urgente~ mas ump. S9-
lução brasileira, cristã e -democrática. 

Não podemos mais nos contentar com medidas sim
plóriãs, como a disti%uiçãci de pflulas às mulheres das 
classes pobres. 

A ve~dade é que, no Brasil, essa questão tem que ser 
enfocada de todos os ângulos, pois, se é certo que as 
grandes cidades estão superpovoadas, não menos certo é 
que existem imensas ãreas de nosso hlnterland onde o 
índice demográfico é baixíssimo. 

Em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, Forlaleza, Curiüba, ou seja, em_ praticamente 
todas as cap'ifais dos Estados da Federação, e ainda em 
numerosas outras cidades, particularmente dos Estados 
de São Paulo e Rio'deJaneiro~ Mgente demais, e, por is
so, ê elevado o número de indivíduos vivendo no aban
dono, na miséria e no crime. 

Entrementes, na Amazônia, no Pantanal mato~ 

grossense_ e em outras regiões do Pais, há gente de me
nos, o que também representa um óbice ao nosso pro
gresso e um perigo para a nossa segurança, a nossa inte
gridade e a nossa soberania, bastando lembrar, parares
saltar esses riscos, a devastação, por elementos a serviço 
de interesses aiienígenas- individuais e empresariais
e -·quem sabe? ~talvez até governamentais - das ri
qu~s da Amazônia e do Pantanal. 

Para se ter uma visão exata do problema, recorramos 
à estatística. Come.cemos por verificar a densidade de
mográfica ·na região amazônica. Ei-la (5): 

Área Hab.Km2 

Densidade demo--

Rondônia .....•.. "'~······~ .. ~· 
Acre ..... ~ ..•........ , .•••• -= 

Amazonas ... ~· ...... ~· .• , .. . 
Roraima .............. ~,···~·-
Pará ...... _._ ....•....•..• _ ••. ,, 
Amapá ...................... __ 

243.D44 
152.589 . 

1.558.987 
230.1(),1 

1.227.530 
139.068 

gráfica 
2,07 
2,01 
0,93 
0,36 
2,86 
1,29 

--··-·-c 
{S) Sinopse Preliminar do Censo Demográfico- Vol. 7-- nt I_: Fur:~
daçlo Instituto Brasileiro de GICOil'lfia c Estatlstlca - Rio, 1981. 
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Como se vê, em nenhum Estado ou Território da 
Amazônia chegamos ~ter três habitantes pOr· qu.ilômetrO 
quadrado. Assim, a Amaz6ni:i é-praucamente um deser~ 
to. Ora, a estatfstica Tala por si. Os números não men~ 
tem, já aisseram as ciganas. Como, entãO, -limitai- ·a nata~ 
lidade, assim indisáirilinadamente, quando enormes es~ 
paços de nosso territ6ríõ estão despovoados, esquecidos, 
sujeitos- à cObiçã estrangeirã.? - --

Amanhã, uma "ONU" qualquer resolve que terraS 
despovoadas são terras _de ninguém, que terras de nin# 

Municípios das capitais 
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guém são terras de todos, qtJe terras de todos devem ser 
ocupadas por quem esteja em condições de fazê~ lO~ e es
taremos ameaçados de sofrer uma amputação do solo 
pâtrio. 

A situação se torna ainda mals delicada se considerar
mos que, tão rarefeita na área, a população amazónica Se 
concentra, em íridices elevados, nas capitais. Voltemos à 
estatística {f980): 

Popnlaçio Recenseada 
Sobre o total 

Rondônía(PortoVelho) ............. -.-.. . 

Valores abso
lutos 

138.289 
119.815 
642.492 
65.627 

949.545 

27.49 
39,04 
44,34 
84,89 
27,07 
78,09 

Acre (Rio Branco) ... ~ .. , ..•.. ; ..•..• _ 
Amazonas (Manaus) ................ . 
Roraima (Boa Vista) ...... -.......... . 
Parã (Belém) ... , ................... .. 
Amapã (Macapã) ................... . 140.624 

Os núm_eros são, sem dúvida, edificantes. No Estado 
do Amazonas, verdadeiro continente, onde não há nem 
um habitante por quilômetro quadrado, quase a metade 
da população reside na capital. Em Roraima, que rião 
tem nem meio habitante por quilómetro quadrado, qua~ 
se noventa por cento de sua população mora em Boa 
Vista. 

Há, pois, gente de menos, na Amazônia. E gente mal 
distribuída. b um deserto. Porém um deserto diferente. 
"Mas ao contrário de outros países--continentes, onde os 
vazios demográficos são desertos em decorrência de um 
clima árido ou polar, no Brasil essa extensão correspon~ 
de à grande área de floresta equatorial na região amazô~ 
nica .. (6). Isso explica muita coisa. Inclusive a "preocu
pação" de algumas grandes Potências com a iegião, que~ 
rendo transformá~la em "reserva ecológiCa do mundo", 
em "Lago Hudson" e coisas semelhantes, tudo escoo~ 
dendo ('?) uma intenção "colonizadora" ... 

Deixando de lado a Amazônia, e vendo o Brasil no seu 
todo, verificamos, nO qUe tange às populações urbanas e 
rurais, o seguinte quadro (1980): 

Norte: populações urbanas e rurais equivalentes. 
Nordeste: idem. 
Sudeste: muito maiOr a" pOpulação urbana. 
Sul: maior população urbana. 
Centro-Oeste: bem maior a população urbana. 
Prova-se, então: a população brasitei'ra se concentra 

nas cidades. Os campoS estão vã.zios. -
Ora, se sobra gente nas cidades- do que decorrem o 

desemprego, a miséria, a marginalida-de, o cii-me - e se 
falta gente no interior - do que se aproveitam os ·~grin
gos" para ocupar e e:r<.plorar o -que deve ser ocupado e ex
plorado por brasileiros, o- de que a sociedade brasileira, 
através do Estado, deve cuidar- antes de tudo e sobre
tudo- é de_uma redistribuição d_es_sas''sobras" popula
cionais (aliás prevista no Sistema do Meno_r eleborado 
pelo Congresso Nacional}, de maneira que os nocivos ex
cedentes demográficos das cidades possam ser transfor
mados em forças de trabalho úte"is n-as zonas despovoa
das do Pais. 

A propósito, não custa recordar o quejã acOiifeceu ~m 
outras plagas. Regiões despovoadas de alguns pafse_s fo
ram .. compradas" ou invadidas por estrangeiros,-Q-ue aS 
ocuparam, povoaram e desenvolveram. Surgiram os atri
tos inevitáveiS-cOm os n:afiVõs, E veio a sQlução "óbvi~': 
o plebiscito_. Os habitantes daquelas zonas é que .. demo
craticamente", deveriam decidir sobre o seu destin9. 
Ora, o «I)ovo" daquelas regiões eram os estrangeiros ne
las estabelecidos. Foi as-sim, por exemplo, que o México 

(6) Sinopse Preliminar ~o Çens,o Demogrâfko; Cit. 

perdeu grandes extensões de terras, das mais riCãs, do 
seu território: E _ê bom não esqUecer que os ingleses que
rem um plebiscito nas Malvinas ... 

Tenhamos sempre em mente o interesse permanente e 
exagerado de algumas Potências na AmazôniaL O "ox.i
gênio do mundo", para elas, não está nas florestas dos 
Estados Unidos nem da União Soviética. EStá na-nossa 
Amazônia ... 

Tudo isso sucede, em parte, porque a Amazônia é um 
sçmidesçrto. Temos de c;_onquistá-1ª. E só podemos 
conquistá~la com gente. límitãndo~se a natalidade, essa 
grande não existirá. Mas - alegam - temos gente de
mais nas cidades. Certo. Então, a solução está aí. Leve
mos para lã essa .. sobra" de gente. A política a seguif há 
de consistir numa redistribuição nacional da gente que 
está sobrando nos centros urbanos pelos espaços vazios 

. da nossa Amazônia e outras zonas. Há que se elaborar 
um plano nacional de ocupação territorial pelo qual as 
famílias marginalizadas das cidades se transfiram para 
os espaços desertos. Isso não serã fãcil. Mas tem que ser 

_ feito. A solução é uma solução política e global, e dela 
não serã capaz um Estado liberal.democrata, ausente, 
abstêmio, -íriopeiante, simples expectador do drama da 
vida ... O Estado brasileiro há de estar presente, conscien
te, nacional, forte, vivo, democrata, cristão, atuante, 
atento e esclarecido, para preencher e dominar efetiva~ 
niente todo o espaço tisico que de direita lhe pertença. 
lemos; ha Ainazõnia e o_UtraS regiões, um mUndo de coi
sas a realizar, das quais poderão ocupar-se as populações. 
que estão sobrando nas cidades, se elas forem devida
mente preparadas para essa tnissão. lmpõe~se, dessa ma
neii'a, a elaboração de um projeto de integração nacio
nal, onde sejam racionalmente pesquisados, pesados e 
equacionados os problemas de cada região - sociais, 
eco_nômicos, administrativõs - e para a-solução dos 
quais se destinem os recursos necessãrios, articulados pe
los diversos órgãos do Governo, com a colaboração das 
universidades, das empresas privadas e de outros seg~ 
mentos interessados na sociedade. 

A ocupação efetiva da Amazônia e outras regiões po~ 
derá resolver o problema dos excessos demográficos dos 
cr!Õiros- urbanos, e, em conseqüêrlcia, o da marginalidade 
e o do menor abandonado. 

Paralelamente, dever~se-ã cogitar de um planajamento 
familiar, o qual não poderá dispensar a colaboração da 
Ign;ja Catól_ica, o grande instrumento de integração so~ 
cial e nacional do_ Brasil, desde o descobrimento. 

A põpulação há de crescer em sintonia com as con~ 
dições económicas, políticas e sociais do Pafs, de modo 
que se evitein "sobras" ou ucarêõ.cias" de gente. 
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Nesse ponto, vale acentuar que a nossa população 
cresceu desordenadamente. O ex~Presidente do PDS, Se~ 
nadar José Sarrie)', eril"discurso Proferido no Plenário_do 
Sena_:Jo Federal (7), abordou sensatamente o .as~to: 

_"No primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, 
a população identificada fOi da Ordein de dez mi~ 
Ihões de pessoas. 0 censo de 1980, f 08 <ln os depoiS; 
revela que nossa população atingiu cento e dezena~ 
ve milhões, sessenta e um mil e quatrocentos e seten
ta habitantes. _Os dados mostram que nesses 108 
anos nossa população cresceu, proporcionalmente, 
1.009%." 

"A França, em 1805, tinha 28,3 milhões de habi
tantes. o -seu censo de 1975 - no anos depois -
revela que a sua população havia atingido 52,7 mi
lhões de pessoas, em I 70 anos cresceu proporcional
mente 86%". 

O Cotejo impressiona, embora se deva considerar que, 
malgrado o fabuloso crescimento populacional brasilei
ro, o nosso índice demográfico -continua muito baixo. 

A questão mais grave estâ no fato de o aumento das 
populações nas cidades fazer~se em detrimento das zonas 
rurais, do que surgem os maiores males sociais e econó
micos, assunto que o Senador José Sarney também venti
la, com muita oportunidade: 

"Entre 1950 e 1970, a região metropolitana de 
Tóquio Conheceu uma expansão populacional que 
foi quãJificada como inaudita, pois totalmente des
conhecida na história da humanidade. E qual foi 
esse crescimento? De 80%. Os 80% em vinte anos 
deixaram problemas de tal ordem traumáticos que 
as autoridades japonesas consideram não ter podido 
superã~los. 

Como ficariam eles frente aos nossos problemas 
de urbanização, com índices que, na verdade, assu
mem proporções totalmente inéditas? Senão veja
mOs~ enlre 1940 e 1980, a capital de Minas, Belo Ho
rizonte, cresceu de 211.000 habitantes para 
1.700~000. ou SCja;-739%.Mas outras ~apitais brasi
leiras, no mesmo período, também conheceram es
pantoso cresciinentO: em fermos proporcionais, Cu.; 
ritiba cresceu 629%; Fortaleza, 626%; a capital de 
São Paulo 540%; e São Luís, 42S%". 

E comenta o eminente -politico marenhense: 

..Quantas necessidades geradas, ·quantas expecta
tivas, quantas restrições, quantas dificuldadesl 

Como reflexo da crise da urbanização, gera-se 
constante e crescente marginalização, provocada 
pela baixa renda familiar, a subabitação, o desem
prego, a subnutrição, as precãrias condições de hi
giene e promiscuidade." 

A coisa exige meditação. Seja como for, considerando 
a população brasiieira em função do tamanho de nosso 
território, vemos que não hâ gente demais. O que há é: 
gente demais incapaz. Gente doente, desnutrida, analfa
beta, desprofissionalizada, inútil. Gente que sobra nas 
cidades e precisa ser convenientemente preparada para 
ser paroveitada nos desertos da Amazônia, do Pantanal 
e outras regiões .. A v'?rdade é que, no momento, o mais 
importante e urgente é que se cuide do aproveitamento 
desses excessos populacionais urbanos na gigantesca 
obra de ocupação dos espaços vazios de nosso território. 

O problema do menor abandonado inclui~se nessa 
problemática social. Não se pode separâ~lo do relativo 
ao excesso dçmogrâficO dos centros urbanos. Nem ao do 
esquecimento em que são mantidos os trabalhadores ru
rais. Pois ê um problema que, pelo seu lado mais visível. 

(7) Senador Sosé Sarney -·DiscUrso proferido no Senado Federal, em 1'-9-
83 (DCN .-..-s. tl...:.. 2-<J-83). -
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o da miséria, tem a: sua solução vinculada à ocupação, 
pelos ~rasileiros, ·do deserto amazônico. 

Isso tudo não se conseguirã ccim um Estado fraco. 
Nem com os remédios recomendados pelo sistema 
liberal-capitalista, que coloca o Estado como u_m_mero 
a!:iistente dos _acontecimentos. Temos de mudar a nossa 
filosofia política e situar o Estado no seu devido lugar, 
de órgão pelo qual a nação se organiza, evolui, se realiza. 

IX - A questão migratória 
O direito de ir e vir, ou deja,- de !ivre movimentação 

das pessoas dentro do território nacional, é uma _con
quista irialienâvel do _cidadão, em todos os países, 
inscrevendo-se entre aqueles que as Constífuições das 

·nações civilizadas qualificam como um· dos direitos fun
damentais do homem. 

Havemos, pois, de respeitá~Io e garanti-lo, como _ _algQ _ 
inerente à liberdad_e d_o cidadão. 

Cabe-nos, contudo, dentro de uma visã_o política glo
bal, considerar em termos mais realísticos o pioblema 
migratório. - --

A deslocação de indivíduos e grupos de uma .região 
para outra, principalmente do interior para as grandes 
cidades, faz-se, no Brasil, de maneira desordenada, e, pe
las repercussões negativas que acarreta na estrutura das 
sociedades, está a reclamar uma imediata disciplinação. 

É este, como todo problema s_ocial, um problema com
plexo e que comporta, em sua análise, considerações de 
ordem econômica e política muito sérias. 

Em princípio, é um absurdo proibir-se o indivíduo de 
sair de onde está para fixar-se onde mais lhe convenha. 
Todavia, o transplante de levas e levas de grupos h uma~ 
nos do hinterlarid para as cidades despovoa as zonas ru
rais e congestiOna os CenTros urbanos, originando a falta 
de braços nos campos e o desemprego, a miséria e o cri
me nas cidades. 

f: certo que, ordinariamente, o homem não deixa sua 
terra natal senão obrigado por situações incontornáveis: 
a seca, no Nordeste, é, por ex.emplo, um motivo determi
nante do grande êxodo rtiral da região. 

Mas, não é só a seca. Faltam investimentOs, que possi
bilitam frentes permanentes de trabalho compensadoras, 
capazes de fixar o homem ao meio. Faltam escolas, fal
tam divertimentos,falta comunicação, falta assistência 
médica e sanitâria, falta segurança, falta um mínimo de 
bem-estar. Daí,- o êXOdo. 

Uma reforma agrária é neCessária, inl.periosa, inadiá
vel. No entanto, uma reforma agrária pressupõe· uma 
sustentação política que o Estado demo-liberal não dâ. 

A verdade é que o nosso_empresariado não mostrou 
capaciade para ocupar a ãreã nordestina, a ãrea amazó
nica e outras âreas :trienos falaàaS mas não menos esque
cidas do nosso interior. O capital indigena é aguado. Sal
vo as exceções, o empresariado só age, em tais circuns
tâncias, amparando-se em incentivos, em vantagens 
exepcionais, nos financiamentOs; no----poâer Público. 

No Brasil ~ o Estado que tem de enfrentar esses 
problemas de base. Ele é que tem de pôr-se em todas as 
frentes e promover a ocupação efefiva, horizontal e verti
cal, de nosso espaço geográfico, através de uma açãõ 
própria, enéq~icil~ Iiacionalista, democrática e -Cristã. 

Sem o Estado, não terfãino~. ·no- Brasil, nem a Pe
trobrãs, nem Volta Redonda, nem a Vale do Rio Doce, 
nem Goiânia, nem Brasilia, nem São J o sê dos Campos. 

A campanha pela privatização de empresas estatais- ê 
suspeita. Porque privatlzaçio, no BrasU, significa, Dlo ra
ro, desnacionalização, entregulsmo. Onde o Estado não 
está presente, e se a ârea é atraente,' a multinacional ven
ce sempre na competiçãO com as empresas nacionãis. As
sim, precisamOs fechar os ouvidos à cantilena dessas se~ 
reias, viiíd_as de outros mares ou a serviço delas. No Bra
sil o Estado tem de ser intervencionis-ta. Tem que Ser o 
grande empresário. -

Relativamente à questão migratória, hâ de se des
cobrir um modo de impedir o superpovoamento dos 
grandes centros urbanos à custa do esvaziamento dos 
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campos. A matéria, pela sua relevância, exige um trata
mento constitucjonal. Em tese, hâ de se obstar que gru
pos populacionais se desloquem do interior para ã.s cida
des sem prévia garantia de emprego nesSes centros para 
onde vã9. 

O problema do menor abandonado, nas cidades, em 
muito ê originado ou agravado por essa corrente migra
tória contínua e desordenada que desemboca incessante
mente nos grandes centros urbanos. 

O passo primeiro no sentido _da debelação do mal se
ria, sim, dado com a implantação de uma reforma
agrária, a fim de que o campo pudesse oferecer ao traba
lhador- fazendeiros, colonos, agregados, e, sobretudo, 
aos mais carentes, os aSSalãriados - condições existen-
ciais satisfatórias, --

É claro que essa reforma agrária não conSiste-_em tirar 
do rico e dar para o pobre. Nem, tampouCo, ni simples 
distribuição de terra. Tein que ir muito ãléin. Inclui o 
combate às endemias rurais, a c"onstrução --de escolas, a 
instalação de institUtos pr01issionalizantes, postos de as
sistência mêdico~sanitária, financiamentos, Salários sa
tisfatórios, diversões, transporte, habitação decente, 
bem-estar. · 

A propósito - e de passagem - ao invés de uma 
preocupação constante com essa ocupação dos espaços 
territoriais, o que vemos ê o abandono de empreendi
mentos notáveis, que não deveriam ser desativados, 
ccftno a Transamazônica, a Ferrovia do Aço, as Usinas 
Nucleares. 

se continuarmos a desprezar o interior, não haverã 
como evitar o seu total esvaziamento, com a safda de 
seus gruPos populacionais para os centros Urbano-s, onde 
os velhos morrerão à míng.ua e as crianças, abandona
das, seguirão a escola dos crimes. 

X -Estado forte, nacional, democr,tico e lntervenclo
olsta 

Acabaremos de uma vez por todas, com a mania de 
nos embasbacar com as coisas de além-mar, virando as 
costas às nossas realidades. 

Não nos interessam modelos estrangeiros, quando 
inadaptáveis ao nosso País. 
~ burrice e é suspeito, repitamos, estarmos a pregar, 

no Brasil, contra a intervenção- do Estado. Quem o faz 
- ~sãõ sempre indivíduos ou orgãilizações-víncufadas a inte

resses estrangeirOs. 
Esse negócio de dizer, por exemplo, que o ·que é bom 

para os Estados Unidos é bom também para o BraSil, é 
algo de estúpido, perigoso, até criminoso;--" 

Precisamos nos convencer, com o ilustre General An
tônio Carlos de Andrada Serpa (8), que não existem 
Nações amigas, que- é o interesse que dita o posiciona
mento dos povos em seu relacionamento internacionaL 

Ninguém ígnora, hoje, que, mesmo durante a -Ultima 
Grande Guerra, empresas- alemãs, japonesas e italianas 
se- entenderam muito bem com empresas americanas, 
francesas e inglesas. Ninguém desconhece que russos e 
norte-americanos se compreendem perfeitamente quail- · 
do seus êxitos são obtidos apenas com o sacrifício de po
vos outros que não um deles. 

O que ê bom para um país pode ser péssimo Para ou
tro. Assin!_, é ótimo, talvez, para os Estados Unidos e ou
tros países, que o Estado seja abstencionista, ausente, 
neutro, ante os acontecimentos sociais (na verdade o Es
tado norte-americano, se não intervém lias Coisas inter
nas, no plano internacional se intromete em tudo), o que 
é inadimissível para o Brasil, onde, sem o Estado (ou sem 
a ajuda do Estado) nada se fez nem_ nada se faz_. 

Realmente, nos países como o Brasil, é indiscutível, 
inegável, insofismável, que o Estado tem de ser interven
ci~mista, tem de se subst!tuir ao particular pobre e inca
paz, tem -de promover o bem-estar coletivo, tCm de cui-

(S) General Antônio de Andrada S~rp~-~ Manifesto à Nação- "FMI 
contra o Brasil. Em defesa da Nação ameaçad~. FollladeS. Pulo, 13-12-
83. 
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dar de nosSa ocupação territorial, de nosso desenvolvi
mento, de nossa segurança, de nossa soberania. Para ser 
assim, tem que ser um Estado forte e nacionalista. 

Entre os problemas a enfrentar- e só ele, o Estado, 
pode enfrentar- está o da e_qüitativa distribuição demo
grãfica, de forma que não haja excesso de gente nas cid_a
des: nem falta de gente no hinterland. 

A Amazônia precisa de gente. O Pãntanal precisa de 
g~nte. O Rio tem gente demais, São Paulo tem _gente da
mais. Também Belo HorizOnte, Recife, SalvadOr, Porto 
Ã.leire, Curitiba. O litoral tem gente demais, o interioi' 
tem gente de menos. 

O planejamento familiar é necessário? Sim, paia fim 
de que os brasileiros sejam seres humanos verdadeiro, 
capazes e conscientes, dignos e responsáveis, valores ú
teis e positivos, e não meros números nas estatísticas. 
Esse planejamento tem de ser efetuado d_e modo adequa
do às nossas necessidades e dentro de _nossas realidades 
nacionais. Uma campanha educativa, esclarecedora e 
perSU!itSiva é indispensável. Não basta, todavia. Ela tem 
que ser acompanhada de medidas práticas e efetívas, tal
vez duras, certamente nada .. liberais", que conduzam ao 
objetivo colimado: a presença do brasileiro em todos os 
cantos do território pâtrio. Isso só poderá ser alcançado 
pelo Estado brasileiro através de uma política global que 
opere em todo.s os setores de atividade. O problema do 
menor abandonado só serâ resolvido dentro de_ uma 
política desse tipo. Filho de pais abandonados está, 
igualmente, condenado ao abandono. Nada se pode es
perar de filhos de favelados, de marginais, de indivíduos 
famintos, doentes, sofredores, incapazes, revoltados, que 
vegetam por esse Brasil afora. 

Frisemos, sempre, que o problema do menor abando
nado está contido no círculo maior do problema do 
adulto abandonado~ 

-De nossos empresários podemos esperar, e até mesmo 
exigir, ajuda e . colaboração, nunca, porém, a solução. 
Esta só pode vir do _Estado, e só um Estado forte, incon
trastável, nacional, atuante, presente poderá realizar essa 
polítiCa glObal de que necessitamos. 

Não se confunda Estado forte com Estado totalitário. 
O Estado que queremos não se sobrepõe ao homem, an
tes, está a serviço do homem. ~um instrumento de edifi
cação nacional. E então caíni.os nO terreno filosófico. b 
que tudo se liga a- tudo. NãÓ se pode divorciar a pOlítica 
do direito, da economia, da ciência, da filosofia. f: esta, 
afinal, que dã a meta a atingir. E_ é o Estado que dispõe 
da força necessária para disciplinar os elementos de vida 
cõletfva, nó sentido de os orientar para Um fim predeter
minado. 

No caso dos menores abandonados, jamais reSolvere
mos esse problema se as forças de prod_ução e as relações 
de produção continuarem regidos pelos princípios e nor
mas do capitalismo liberal. 

O problema do menor abandonado tem de ser inserido 
no problema maior. o problema social brasileiro. Não 
pode ser considerado isoladamente, nem de maneira pa
ternalista, nem com medidas eventuais. Assistir o pobre 
não é um favOr; não é favor o que ele pede, é um direlio. 

- Socorrê-lo é um dever. Esse dever, que para o particular 
é uma f3.culdãde,- para o Estado é uma obrigação. Por
que o fim do Estado é o bem comum. O bem de todos. b 
para isso que ele existe. Para isso - e por isso - ele tem 
que ser forte. 

Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, das fronteiras 
do Oeste ao litoral, sem considerações por um federalis
mo caduco e que precisa ser corrigido, o Estado brasilei
ro há de estar presente, atuante, forte, mas estruturado 
naqueles princípios cristãos que estão nas raízes e no cer
ne de nossa formação. Só assim ele poderá enfrentar e re
solver os nossos problemas fundamentais, entre eles os 
do menor abandonado, que não pode - repitamos -
ser desligado de outros problemas sociais. 

De qualquer forma, o Sistema do Menor e o Projeto 
Dom Basco, elaborados pela CPI do Menor, aprovados 
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pela Câmara dos Deputados e remetidos ao exame e de
cisão do Presidente da República, representam uma ya
liosa contribuição do :e.<tdamento para a solução do 
problema, tanto mais que, em suas linhas mestras, não se 
afasta dessa compreensão político-filosófica global e 
profunda das coisãs a que nos -referimoS aqui. 

O SR. PRESID;ENTE (Lomanto Júnior)- Concedo_ 
a palavra ao_ nobre Senador Gastão MUller. 

O SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)...,...... Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Na última 6•-feira, dia 21 de setembro, comemorou-se, 
como sempre, o "Dia da Árvore". 

Não sei explicar o motiVo· do honieni ser deridrófobo, 
ou seja; ser um arfimal enquadrado na dendrofobia, isto 
é, raiva, ódio à árvore. 

A tendênCia é essa, infelizmente. Talvez, com a edu
cação, chegar-se-á a excluir essa desagradável vocação à 
dendrofobia. 

Comemora-se o ~·Dia da Ãrvofe" como sempre, ou se
ja, com uma ceririlônia sirilPies õu solene, faZ-se um ou 
vários discursos de enaltação à árVore, e pronto. 

Ainda este ano, no F.io, a sofisticação foi maiOr, istO é, 
escritores e poetas ilustres plantaram uma árvore, com a 
televisão assinalando o fato, etc. e tal, e ponto final. Não 
se faia mais no assunto até o próximo dia 21 de se
tembro. 

A Jornalista Vivian Wyler, no Jomal do Brasü do dia 
21 de setembro, lança um interessante artigo intitulado 
'Yfodos os Dias são da Árvore" (ou devem ser). 

.. Não deixe cortar uma árvore ... Sem ela, a vida do ho
mem e a dos animais pode atingi! íildices- ínsuportáVeis", 
diz Vivian Wyler. 

Transcrevo outro trecho da sua homenagem à árvore, 
que transformo, também, em minha saudação a ela (ár
vore). 

Jomal do Brull, sexta-feira. 21-9-84 

Qualquer livro escolar pode enumerar. Qu3is são -
as contribuições de uma árvore? Frutos, flores, ni
nhos, madeira, adubo, papel. A lista pode ser inter
minável. E poderia chegar a dePrimir algum ecólogo 
mais radical. Nem ecólogo, nem radical, o Alfredo 
Machado, que inaugura hoje um prolongamento de 
suas instalações na poluída São Cristóvão,- parou 
para pensar no assunto. E chegou a uma c_onclusão~ 
Cada um dos seus bem-vendidos autores brasileiros 
é responsável por um considerável desmatamento. 
Por que não fazê-los se redimir, embora de maneira 
modesta? 

A 'red~nção foi acertada para o dia da árvore. 
Burle Marx, o célebre paisagista, proVidenciou 40 
mudas de árvores conhecidas por sua boa sombra. 
Macpado providenciou o lugar onde plantá-las: o-
novo pátio de estacionamento. E os autores encarre
gados do plantio. Entre eles, Carlos Drumrnpnd de 
Andrade, Jorge Amado, Sonia Nolasco, Zélia Gat
tai, Fernando Sabino e Rubem Braga. 

- Eu pensei naquele velho provérbio que diz que 
para ser um verdadeiro homem há que se plantar 
uma ârvore, ter um filho e escrever um lívio. A 
maior_ia dos meus autores têm filhos. A não s~ Ru
bem Braga, ninguém plantou árvores. Achei que se
ria a ocasião propícia para fazê-lo. 

Clubinho ecológico, hortas, plantio comunitário 
nas calçadas, mesmo. Sem amadorismo. Com adu
bo, o mais puro possível, estaca. Um dia da árvore, 
só, não é suficiente. As péssoas jâ peiceberain Isso. 
E estão querendo mudar. 

Era o que tinha a dizer, ~r. Presidente. (Muito bem!) 
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Q SR. PRESIDENTE (Lomanto JúnioT) - Nada 
maiS havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a ordinâria de amanhã a seguinte 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei cl.a Câma· 
ra n'~ 10, de 1981 (n'~ 1.529/79, na Casa de oriieffi), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrãis; 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Sociã.l, 
tendo -

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
-de Finanças. 

l 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câma
ra n'~ 44, de 1981 (n' 587/79, na Çasa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visã!),_ cinema, jornais, revistas, c~. anuci~rios ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
Ou a veiculação de anúncios e de-comerciais que não se
jam negociadoS, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n<~s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorâve1, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favoráv~s. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'~ 53, de 1977 (n'~ 227/75, na Casa de origem), quedis

- põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais e dá outras proVidências, ten
do 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 1.360 e I.36I, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legisla.Çio Social ; e 
- de Educaçio e Cultura. 

Votação, em tur-no único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 65, (de 1979 (n' 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriZa a alienaCão de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária F'eOeral a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de I980, e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões:-

- de Transportes, Comuniaçlo e Obras PúbUcu, 1'~ 

pronunciamento: contrário; 2' pronuocfameDto-: favorável 
ao projeto e à emenda de plenârio; 

-de Finanças, 19 pronunciamento; favorável; l'~ pro
nunciamento: favo_râyel à emenda de plenário; e 

...;_de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da emenda de pleriário. 

5 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9l81, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n<~ 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Caineiro, 
que revoga o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sllblegeficfas). 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n<i 188, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
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Interno, urgên_cia-para o Projeto de Lei do Senado n'~ 

140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação_do art. 250-e restabelece os arts. 252, 
253 e 254, todos da Lei n9 4. 737, ~e 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral -, revogando o __ Decreto-lei n'~ 

I.SJS, de 14 de abril de I977. 

7 

Votação, em turno único (apreciação -preliminar da 
jtlridicidade,-Ros tefmos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n'~ 79, de 1979 ( n'i' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 59_ da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei 0!8:ânica iJa -Previdência Social, alte
rada pela Lei n'~ 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: -

...._de Legislação Social, favorável, nos termos de subs
titutivo que apresenta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
projeto e do substitutivo da ComiSSão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

8 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'>' 14, de 1984 (n'>' 2.867/76, na Casa de origem), 
que introduz moditícação na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1' de 
maio- d~:; l9.43, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARêCER"ES, sOb n;;.s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 
-~de Legislação Social, contrário. 

9 

Discussão, em-- primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n'~ 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal e d.f outras providências, tendo 

PARECERES, sob n'~s 2J-a 25, de 1984, das Comis
sões: 

-de Con!itituição e Justiça -19 pronunciamento: con
trário; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e ju
ridicidade do substitutivo da Comissão de Finanças; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESID_ENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. 

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

ATO DO PRESIDENTE N• 64, DE 19114 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua com
petência, i'esolve alterar o Ato n<~ 57, de 1984, a fim de in
cluir. entre os Assessores ali de:;ignados, Edith Balassini, 
Ditetora da Secretaria Legislativa, e designar, ainda, 
Gessi GeiSa Uonzaga, Adjunto Legislativo, para, sem 
prejuízo de suas funções, prestar serviços de cunho admi
nistrativo à Mesa na execução dos trabalhos pertinentes 
ao Colégio Eleitoral. 

Brasilia, 20 de setembro de 1984. - Moacyr D .. la, 
Presldente. -

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
98• Rennlilo realizada em 19 de setembro de 1984 

As dezessete horas do dia dezenove do_ mês de ~ 
tembro do ano mil novecentos e oitenta e quatro, na sala 
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de reuniões do Conselho de! AdmiitistraçãO do Senidõ
Federal, sob a Presidência do Senhor Luiz do N asei men
ta Monteiro, Diretor da Secretaria ACfiDiniStrativa, res-~ 
pendendo pelo expediente da Diretoria GCral dá Sena
do, por delegação do Dr. Aiman- Nogueira: da Gama, 
Presidente do Conselho de Supervisão do Centro G-ráfi
co, designado pelo Excelentíssimo -Senhcii' Pre51dti:[ite do 
Senado Federal - Senador Moacyr Dalla -, presentes 
os Conselheiros Luciarlo de Figueiredo Mesquita, Sar'ah 
Abrahão e AloisiO Barbosa de Sousa-; presentes, tam
bém. Rudy Maurer, Luiz Carlos de Bastos, Maria de 
Nazaré Pinhi:iro Carneiro~-Agaciel da Silva Maia, João 
de Morais Silva, Antonio Correa Pacheco e Aloisio Bar
bosa de Sousa Filho, respectivamente, Diretor Adminis
trativo, Diretor Industrial, Assessora Jurídica, Auditor e 
Assesso_res da DlretOria Execlltiva do CEGRAF, reUniu
se o Conselho de Supervisã.o do Centro Gráfico do Sena
do Federa.l. Abertos os trabalhos, o S_enhor Presidente
em exercício Dr. Luiz do Nascimento Monteiro-, apre
sentou parecer sobre o Processo nt 1.214/84-CEGRAF, 
distribuído na reunião anterior para relato, referente a 
aquisição de filmes e produtos químicos para consumo 
na execução de trabalhos grâficos do CEGRAF. Em seu 
parecer, o Conselheiro -diZ-; textliillmente, que "a Divisão 
Industrial procedeu ao teste de qualidade de praxe, clas
sificando as amostras dos produtos apresentados pelas 
licitantes pelo menor preço e pa&ri'io de qualidade exigi
do por suas oficinas. Cofu bisC litbsSe p3.recéit, ã Coinis
são- de Licitação- declarOu vencedoras as firmas IBF- e
Gravo-Matic". Após a conclusão da leitura-do parecer, a 
matéria foi colocada em discussão, e logo a seguir; ein 
votação, sendo aprovaUa por unanimidade. Nada- iii ais
havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Se
nhor Presidente- Dr. Luiz do Nascimento MonteirQ
declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, 
Mauricio Silva, Secretârio deste Conselho de SupeiVi
são, lavrei a presente Ata que, depois de lida eã.proVada 
serâ assinada pelo Presidente e demais membros. Brasília 
- DF, 20 de setembro de 1984. - I..ul$ do Nascimento 
Monteiro, Presidente, em exercício- Luciano de Figuei
redo Mesquita, membro - Sarah Abrahio, membro -
Aloisio Barbosa de Sousa, membro. 

ERRATA 
SECRETARIA GERAL DA, MESA 

Resenha das matérias api-edadas de ·1, a 31 de agosto 
(Art •. 293, Inciso II, do Regimento Interno) 

Na publicação feitã-il.O DÇN (Seção fD, de 6-9-84, pâ
gina 3075, na parte referent~ a projetas aprovados e -en
caminhados à Câmara dos_ Deputados. 

Onde se lê: 

Projeto ~e Lei dO SettaCiO [19 70, de 1984; de autoríã do 
Senador Nelson Carneiro, introduzindo m0dificaçõês- fia 
Lei n"' 5.969, de n ae----:dezeffibro 

Leia-se: 
Projeto-de Leí do Senado n'<'7ü",·cie 1984; de aUtOria do 

Senador Nelson.-Carneiro, introduz modificações na Lei 
n9 5.969, de 11 de dezembro .de 1973, que institui o 

'PROAGRO, com vistã:s a possibilitar a cobertura de i-is
co agropecuário nos fuv"estiinentos não financiados. 

Sessão: 14-8-84. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

6f Reunião Ordin.:rla realizada 
em 13 de setembro de 198ol 

Sob a Presidência do Senhor Senador Lomanto Jú
nior, Primeiro Vic<:-Pr"esídente, e com a presença dos Se
nhores Senadores__ Henrique Santillo, Primeiro
Secretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretârio, Rainiun
do Parente, Quarto-Secretário, Martins Filho, Suplente 
e Almir Pinto, Suplente, às nove horas e quarenta e cinco 
mi~utos do di.a tr~ .de ~eterribro de m.il novecentos e ai-
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tenta e quatro, reúne-se a Comlssão Diretórá dO SeiadO 
Federal. 

Deixam de _comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Moacyr Dalla, Presidente, Jaison Bar
reto, -Segundo Vice-PrCsideTI.te e Milton Cabral, 
Terceiro-Secretário. - --- -

O SeiJ.hQr Presidente declara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho, Su
plente, que relata e dâ conhecimento- aos presentes do 
texto do Anteprojeto de Ato da Comissão Diretora rela
tivamente aos atuais Assessores Técnicos--aos Senhores 
Senadores. A matéria é exa.ustivamenfe debatída por to~ 

. dos os presentes, ficando deliberado, ao final, que o as
sunto seria levad_o ao conhecimento dos Senhores Lfde
res aos quais competiriam dar ciência. da questão aos Se-

- - nhores Senadores. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presi

dente concede a palavra ao Senhor Primeíro-SecretãfiO, 
que traz ao exame da. Comissão os seguintes a.ssuntõs: 

19)- Projeto de Lei do Senado Federal que, con.for
me proPOsto Pelos óriãoS administrativos da Casa, Cria 
o FundQ Especial do Senado Federal objetivaildo- aáe
quar as disposiçõeS regimentaiS insertaS nos artigos 437 e-
438, 'com as no"rmas c_onsfantes do DeCreto-lei n9 1.754, 
de 1979, ou seja, relativamente à conta 9.0.0.0. O Parecer 
do Relator, no sentido de ser oferecido o Projeto de Lei 
ao estudo dos demais Merltbros da Casa, é ap-rovado 
pelã un3.nimid~úle dOs preseriteS. - -- - ' 

2"')- Processo n' 008212 83 O, no qtia1 a SubSecretciria 
Financeira, -por meio de· seu Diretbr,~propõe seja -dada
nova estrutura àquela Subsecretaria. No seu parecer o 
Rdãtor opina pelo acolhimento da pretensão, entenden
do, entretanto, ser desaconselhâvel a reestruturação tão
somente daquela Subsecretar-ia, dada a sua interretãção 
com as de Pessoal e Patrimônio. Por esta razão a conclu
são do mesmo é no sentido de ser apresentado pela Co
missão Diretora Projeto de Resolução nos terinos de mi
nuta que anexa ao processo. O Parecer do Relator ê 
aprovado pelos presentes. 

39)- Ato da Comissão Oiretora criando 06_(seis) em
pregos de Contador no Quadro de Pessoal CL T, a serem 
preenchidos medianter concurso público, como decorrê
nica da reestruturação administrativa de que trata o item 
anterior. A minuta de Ato é discutida pelos presentes_ 
que a aprovam e assinam, indo à publicação. -

4'<') .:._ Projeto de Ato da Comissão Diretor3. propondo 1 

a criação de 150 (cento e cinqUenta) empregos de Datiló
grafo-ilo Quadro de Pessoal CLt, que devi:-rão ser preen~ 
chidos POr IDeio -de conCurso Público, à ser reaiízado 
com a suPervisão e cooi-del1~ção da Priniéira-~secretaCia 
do Senado Federal. Após debatido o assunto, o Senhor 
Senador- Leiioir Vargas pede vista do Projeto. 

5'<'}-- Exposição do Senhàr biretor da SribSecfahri.ã 
·de Assistência Médica e Social, ria qual ê proposta re
dução de 06 (seis) para 04 (quatro) horas a jornada de 
trabalho dos médicos dos Quadros de Pessoal do Senado 
Federal. O Senhor Presidente, no uso das suas atri~ 
buições, desiinã relã.tOr da· matéiia: -o -SeOhor--s·eDad-or 

'Almir Pinto. -- -
69) ~ PropoSta de A to da Comíssão D4"etora criiriâo 

·02 (duas) retril:iuições a-cessófias equivale-ntes a FG-4 e 
que serão destinadas aos seividores encarregados d-e-pro
ceder o registro da presença dos Senhores Senadores. 
Após debatida, é a matéria aprovada pela unanimidade 
dos presentes, sendo assinado Ato, que vai à publicação. 

79)- Exposição da Senhora Diretora da. Subsecreta
ria de Taquigrafia no sentido de serem criadas 05 (cinco) 
retribuições acessórias correspondentes a FG-3, a serem 
destinadas aos Taquígrafos Legislativos que ocupam a 
função de Supervisor dos apanhamentOs taquigrâfiCos. 
Após discutido o assunto, é aprovada é assinada a minu
ta· de Ato que acompanha a exposição, por todos m 
Me?Ibr9_s p~ntes, indo ~ publicação. _ 

89) - Processo n9 005351 84 7 no qual o Senhor Dire
tor da Subsecretaria de Anâlise, após expor as suas ra
zões, soliCita -seja paga a;ra~ífi~ção aos serv~dores ~on~ 
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Ram~s dC--Fi~eiiCd-Ó, Tenisoy de Araújo Límil e OsVaL
do Nogueira da Gama, que estão ministrando cursos de 
indexação decorrentes de Convênios firinados entre o 
Senado e órgãos da Administração Pública. A pós debate 
da questão, ~-a ma~éria aprovada pe_lQs pr~entes, ten~o 
sido fixai:ia a gratificação em valor correspondente a Ol 
(uma) ~iária_ ~or dia.: no to~a~ de lO (~~z) -~i~rias. 

9'<') - ExposiÇão da lavra do Senhor Diretor da Subse
ci-etaria de Análise, que após exPor as suas razões sugere 
que a CorriíssãO Diretora", por meio 'âe Ato normativo, 
·fixe nOrmas cqm a fin"alidade de adoção de uma política 
-de reprodução de documentos, a fim de se protege! o 
acervo de livros e documentos daquele setor, a exemplo 
do ocorrido na Câmara dos Deputados. Sugere ainda a 
Criação d_e urp Çi(U.po de Trabalho cujo. objetivo seria o 
'de estudar o assunto e propor soluções no concernente a 
uma política de reprodução de documentos e que aquela 
Subsecretaria seja aut9rizada pela Comissão Diretora a 
controlar _o número de cópias por pCssoa, relativa-mente 
ao assunto. O Senhor PreSidelite designa pa'rá-relãt3.i O 
t?edido o Senhor ~en~d~r L~noir Vargas. , 1 

• · 10) - Process_o ·~"' Õ04i30. 84 I; no qual.- os servíd-;res 
Humberto Haidt Souza Melo, Vicente de Paula de Sou
za Lopes e Carlos do Carmo Moreira, solicitam a inclu

, são dos seus nomes na Categoria "Funcional de Médico, 
Classe_ Especial, do Quadro Permanente do Senado Fe
t:!erãt. O pa_rçce_r do Relator é faVorável à pretensão dos 
requerentes e a matéria é aprovada pelos Membros pre

-sentes, -tend-õ sído aSsinaáo Ato nos termos de minUta 
apresentada pelo Relator, indo à publicação. 

li)~Projeto de Resolução criando a Auditoria do 
Senado, estabele~endo para ela uma estrutura mais atua
lizada. E. designado Relator, pelo Senhor Presidente, o 

~en~or .se~ador Len.'7ir yar~as~ : ---·-,-'- -t- -.:=-- l 
,' Dândo c~ntinuidade à. Rêunião o- Senhor Presidente 
passa a palavra ao Senhor Senador Raimundo Parente, 
QUaffó-Secretârio que apresenta Pareceres sobre as se
guintes matériaS: 

1"') Processo n"' PD 0825 83 2., do PRODASEN, sub
metendo proposta de orçamento interno do FUNDA
SEN, para o excercfcio financeiro de 1984. O Parecer do 
Relator, que foi aprovado pelos presentes, ~ favorâvei a 
que sej~ aceita a proposta em questão. 

2'<') PrestaçãO de Contas do CentrQ Gráfico do Senado 
Federai, referente ao 4'<' (quarto) trimestre do exercício fi
nancei"io de 1983. O Parecer do Relator, à vista das in
forinaçÕCs preStadas pelos órgãos competentes, é pela 

,(!.provação da matéria, tendo sido ele aceito pela unani
Írnidade dos Membros presentes. 

Em seguida o Senhor Presidente concede a _palavra ao 
-Senhor Senador Lenoír Vargas, Segundo-Secretãrio, qiJ~ 

apresenta pareceres sobre: i 
1 "') Proc~sso n'<' 005383 83 O, onde a Senhora Diretora 1 

da Secretaria de Biblio_teca propõe a reorganização dos' 
seus serviços, nos tennos de Antej)rOjetO de Resolução 
que pràpõe. 9 ·Parecer dO Relatai acOmpanha- as maili~ 
feStaçõC:S doS órgãos ínfornlativos da CaSa, Oii-seja;·-pela · 
aprovação dã~in.atéri_a, Opinando, entretanto, no sentido 
de s_erem procediçlas, Qo Anteprojeto origi~ü1I, as alt~
i"ações_p"ropostaS -p-do Conselho de Administração. :O 
Parecer do Relator_ é aprovado por todos os presentes, 
~tm_çl..Q."s~do. a_!Sinado ~rojeto respectivo. 

2') Processos n'<' 0037t08o~7e ÓÓ4-ÍI4 79 2, a respeito 
~e Inquérito Administrativo que apura a comunicação 
de abandono de cargo, de que é acusado o servidor Do~ 
mingas Batista Reis, Técnico Legislativo, do Quadro 
Permanente do Senado Federal. As conclusões d_o Pare~ 
cer do Relator, baseadas no Parecer n'<' 55/84, da 
Consultaria-Gerar do Senado Federal, são no sentido de 
que a ação disciplinar acha-se prescrita nos termos do 
que dispõe o Regulamento Administrativo e, cOnseqUén
temente, de que o processo deva ser arquivado. A mani
festação da unanimidade dos presentes é no sentido do 
acolhimento do Parecer do Relator. 
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39) Projeto de Resolyção n9 02, de 1984, apresentado 
pelo Deputado Aluizio Campos e outros, que substitui o 
parágrafo único do artigo 72 do Regimento Comum. O 
Parecer do Relãtor, após indicar o-caminho a ser seguido 
pelos autos da proposição é no sentido da rejeição do 
Projeto de Resolução n~'~2, de 1984~CN. Após discutida a 
matéria, os presentes, à unanimidade, aprovam o Pare
cer do Relator. 

49)- Projeto_de Decreto Legislativo n9 22, de 1982, de 
autoria do Senhor Senador Passos Porto, e que .. dispõe 
sobre o Pecülio Interparlamentar". Após esclarecer que 
o Projeto já mereceu páfeCer favofãvel da ComiSsã_g de 
Constituição e Justiça, o Relator opina pelo acolhimento 
do Projeto, por considerã-lo oportuno e conveniente. 
Discutida a matêria, é o Parecer do Relator aprovado 
por todos os Memb~os presentes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Senhor Presidente submete à apreciação dos seus 
pares exposição da autoria do Diretor Executivo do Cen
tro de Inforrnãtica e Processamento de Dados do Senado 
Federal - PRODASEN, na qual solicita autorização 
para adoção de várias medidas, com vistas à implan
tação da segunda etapa do Projeto PROTEUS, cujo ob
jetfvo ê o de atender aos Gabinetes dos Senhores Sena
dores. Após discutida e aprovada a matêria, ê assiD.ado o 
Ato da ComisSão Diretora, -que vai à publicação. 

Em seguida, o Senhor Presidente dâ conhecimento aos 
Senhores Membros de Exposição do Diretor da Subse
cretaria de Engenharia e encaminhada pelo Diretor
Geral à ComisSão, a reSpeito dos vazamentos ocorridos 
nos apartam~tos da Super Quadra 309. É designado 

- para relatar o assunto o Senhor Senador Milton Cabral, 
T erceiro-Secretãrio. 
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Tendo sido encaminhados à análise da Comissão Di
retora os Balancetes e Demonstrativos Contâbeis sobre a 
Prestação de Contas do PRODASEN e FUNDASEN, 
relativo~ ao Prime_iro Trimestre de 1984, o Senhor Presi
dente designa para relatar a matêria o Senhor Senador 
Raim\.mdo Parente, Quarto-Secretãrio. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente 
convoca Reunião da Comissão Diretora a .ser realizada 
no dia 19 de setembro do corrente ano. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta 
e cinco minutos o Senhor Presidente declara encerrados 
os trabalhos, pelo que, eu, Luiz do Nascimento Montei
ro, Diretor da Secretaria Administrativa e eventual Se
cretáriO da Comissão Dire_tora, lavrei a presente Ata 
que, assinada pelo Senhor Presidente vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 13 de setembro de 1984. 
_ ~Lomanto Júnior, Presidente. 
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ANO XXXIX - N• 116 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi

dente do Senado Federal, Promulgo o seguinte 
DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.111, de 4 de abrU de 1984, que "altera o Decreto-Lei n• 1.341, de 22 de 
agosto de 1974, e dá outras providências". 

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.111, de 4 de abril de 1974, que. "altera o Decreto-lei n• 1.341, de 
22 de agosto de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de setembro de 1984. - senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo de Co-Produção anematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

ACORDO DE CO-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFI
CA ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDE
RATIVA DO BRASIL F. DA REPÚBLICA PORTU
GUESA 

O Governo da Repúbfica Federativa do Brasil 
e 
O Governo da Repiíblica Portuguesa, 
Animados pelo propósito de difundir, através da cc

produção de filmes, o acervo cultural dos dois povos e 
pelo objetivo de promover e incrementar os interesses 
comerciais das indústrias cinematogrâficas respectivas, 
com base na igualdade d~ direitos e beneficias mútuOs, 

Acordaram no seguinte: 

Artigo I 

1. Os filmes de longa metragem, realizados cm regi
me de co-produção e contemplados por este Acordo se
rão considerados filmes nacionais pelos dois países. As 
vantagens reservadas por cada país a seus filmes nacio-. 
nais e, em conseqüência; aos filmes co-prodiú:idos serão 

unicamente·apucadas ao cc-produtor do país que as con
ceder. 

2. Poderão beneficiar-se das vantagens da oo-produção 
os filmes de curta metragem realizados segundo normas 
fixadas em conjunto pelas autoridades competentes de 
ambas as Partes. 

3. A exploração comercial desses filmes será autori
zada nos dois pafses sem restrição alguma sempre e 
quando fOr respeitada a legação que rege a matéria em 
cada país. 

Artigo ll 

1. Os cc-produtores deverão satisfazer as condições 
técriicas, artísticas e financeiras requeridas para a reàli~ 
zação das cc-produções com pessoal e meios técnicos na
cionais, salvo exceçõesjustificadas. Tais exceções, contu
do, deverão ser autorizadas, caso a caso, pelos órgãos 
com petefl.tes- doS dois países. 

2. c~~S vantagens de que Utn produtor poderá USUfruir 
- felãtivamente a um filme realizado ·em regime de co-

produção são as previstas pelas nonnas vigentes no res
pectivo pafs. 

3. Os Cidadãos brasileiros residentes em Portugal e 
os cidadãos portugueses residentes no Brasil poderão 
participar em cc-produções como nacionais dos seus res
pectivos paíSes sempre que, em regime de reciprocidade, 
aS legislações de cada uma das Partes reconheçam a devi
da capacidade para tal participação. 

4. A participação de intérpretes que não tiverem a 
nacionalidade de um dos parses cc-produtores pode ser 
admitida depois de as autoridades competentes de ambas 
as Partes Contratantes terem chegado a um entendimen
to sobre as condições de tal participação. 

5. Sempre que os cenários ejou os ambientes o exigi
rem, poderão ser autorizadas filmagens externas em ce
nários n;:tturais nuin pafs que não participe na co. 
produção. 

6. Os prêmios e subvenções que em cada um dos dois 
países fOrem concedidos aos cc-produtores seus nacio
nais sei"ão concedidos exclusivamente a eles, sem que 
possam ser transferidos para o cc-produtor do outro 
país. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dirotor EXiCutivo-

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

7. Todo prêmio, distinção honorífica ou troféu_ atii
buídos em terceiros pafses à produção de um filme reali
zado segundo as normas estabelecidas por este Acordo 
serão conservados em dePósito pelo co-Pi-odutor majOri
tário. 

8, Os prêmios em dinheiro concedidos em terceiros 
países serão divididos entre as Partes Contratantes, res
peitada a percentagem de participaçãO de cada produtor 
na realização do filme. 

Artigo III 

1. De cada filme realizado em regime de_ cõ
produção devem ser feitos um negativo e dois coritrati
pos, sendo cada um destes de propriedade de cada cc-
produtor. . . _ 

2. Ao produtor majoritário caberá a responsabilida
de de guarda do negativo original e do master, podendo, 
caso seja do interesse comum, esta guarda ser feita no 
país que oferecer melhores condições técnicas para a 
me$ma. Em qualquer caso, a utilização do negativo ori
ginal ou do master poderá ser feita por cada um dos cc
produtores~ 

3. A revelação dos filmes rodados no Brasil serâ feita 
em laboratórios brasileiros e a revelação do negativo dos 
filmes rodados em Portugal será feita em laboratórios 
portugueses, a menos que os cc-produtores concor:dem 
com uma forma diferente C_Csta seja aprovada pelas au
toridades competentes dos dois países. 

Artigo IV 

De acordo com as normas vigentes em cada país, to
daS as facilidades serão concedidas para a circulação e 
permanência do -pess-Oal artístico e téctticó qu-e colaborar 
na realizaçãO-do filme, para a importação e exportação 
do material necessário para a sua fihnageril e exploração 
(filme virgem, material técnico-; guarda-roupa, materiais 
para o cenário, m.atefral publicitário, negativos, impres
sos etc.), assim como para a transferência de valores des
tinados aos pagamentos relativos à realização de qual
quer filme em regime de cc-produção. 

Artigo V 

l. Sem prejuíZO-dO equilíbrio global, a proporção 
das contribuições respectivas dos cc-produtores dos dois 
países pode variar de 20% a 80% (vinte a oite.Qta p-or-cen~ 
to). Tais contribuições consistirão em: . 

a) contribuição _de pessoal (diretores, técnicOS-e artiS
tas); 

b) contribuição de serviços e materiais; 
c) contrib_uiçõe.s monetárias. 
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Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem• 2.200 exemplare• 

2. ·:As contribuiÇ<?e~ compr-eendid~s-nas-alíneas a e b 
do nÚ.~ero anteriol- serão avaliadas em cafâter geral e 
permanente durante a vigência do Acordo com a concor
dânc!a das autoddad~ competentes d~s _dois países e po
derão ser complementadas com participações mone
~ãr_ias atê _que_ cu_bram totalmente a quota _de _cada cc-
produtor. - - - -

_ ~- Os fihp.es serão realizados por diretores, técnicos e 
artistas de nacionalídade brasileira efou pQrt_ugueSa. 
Cada filme deve ser dirigido por apenas um diretor, não 
se aceitando a interven-ção de um supervisor artistico o~u 
cargo análogo, excetuando-se os filmes· de episódios, po
dendo _cada. episódio ser dirigido por Uni. dlretQ:r Qiferen
te. 

4._ Excepcionalmente, admidr-se-á, --com a prévia 
concordância das Partes ContratatJ.tes, a participação de 
um diretor que não tenha a nacionalidade de nenhum 
dos países signatários deste Acordo de é_o-produção. 

5, Os projetas de co-Produção. serão subme_tidos à 
aprovação das autoridadeS competentes dos dois PaíSes 
pelo _menos sessenta d~as a_~tes_ da_ data prevista p~ra o 
início das fiimigens. Tais- projetas coinpreender10 :o 
orçru:i1ento, a proporção de cada um dos co-produtores, 
a previsão do equipamento técnico, a divisão dos merca
dos combinados, o contrato assinado entre as partes co
--prorlutoras para a realização do projeto, assim comO-to~ 
dos os dados necessários para· o estudo __ e avaliação dQ: 
pfojeto, os quais serão oportunamente definidos. 

6. Depois de aprovado o projeto pelas autoridades 
competentes de ambos os países, nenhuma variação po
derá ser introduzida no mesmo---.serp a prévia aprovação 
·das referidas autoridades. 

Artigo VI 

A situação de equilíbrio no conjllnfo das participações 
firiã.rlceirils;- artfsticas"·e têcrilcas doS países co~produtores 
~rã examinã.da, em princípio, de dois em a-oi.S anos, ·por 
uma Comissão Mista que se reunirá alternadamente em 
cada um dos países. 

Artigo VII 

1. A divisão do lucro obtido deve corre_spondcir, 
como norma, _à participação dos CC-produtores no custQ 
<;Ia produção. _ -= , _ __ 

2. As cláusulas dos contratQs qu~ prevêem a_ divisão 
de lucros e de mercados entre os co~produtores devem 
s~r aprovadas pelas autoridades competentes dos dois 
pafses. -

Artigo VIII 

I. No caso da eXportação de um filme realizado em 
regime deco~produção para um país onde haja limitação 

- ãs~itnportações, tal exportação será atribuída ao país que 
tellha cOndições mãis- vãniajosas de colocação do prodU
to, devendo-se assinalar a realização como brasileiro-
portuguesa ou luso-brasileira. _ 

2. Se uma das Partes dispõe de livre entrada para 
seus filmes num país import<idor, -os filmes de cc
produção deverão se beneficiar dessa possibilidade. 

3. Os fifmes em qu.e os produtores tenham igual par~ 
ti_cípação sefão exportados como produzidos pelo pa(s 
que -disponha de condições mais vantajosas de expor
tação. 

Artigo IX 

1. Os_ "créditos" OL\. ••genérico" que encabeçam os 
filmes realizados em regime de cc-produção devem con
ter, em Quadro separ!ldO, além dos nomes dos co
produtores, o anúncio .. "cc-produção brasileiro-~ 
pórtu&uesa" O\.l. ... co~produção luso-brasileira" e os títu
los com que se apresenta o filme- em cada pafs cc-
produtor. "-

2. _Este anúncio deve· figurar obrigatoriamente na 
publicidade comercjaL por ocasião de manifestações 
artísticas e culturais· e, em particular, em Festivais Inter-
nacionais. 

3. Em caso de desacordo entre os cc-produtores, o 
filme será apresentado nos Festivais InternaCionais pelo 
país cc-produtor. majoritáriO. Os fUmes realizados com 
iguais pi:r.rticipações serão apresentados pelo país da na
cionalidade do diretor. 

Artigo X 

1. Durante o período de vigência do presente Acor
do, a Comissão Mista será convocada alternadamente 
no Brasil.e eru Portugal. A Delegação brasileira será pre
sidida por um Representante do Ministêrio das Relações 
Exteriores. A DelegaçãO portuguesa serâ presidida por 
um _Representant~ do Ministério dos Negócios Estran
geiros. Os membros de ambas as Delegações serão asses~ 
sarados por funciOiláríOs e têcnicos dos órgãos encarre
gados da cinematografia de cada país. 

2. A Comissão Mista deverâ examinar e resolver as 
dificuldades di! aplicação do presente Acordo, assim 
como estudar e propor novas disposições para a reno
vaçlo dQ- meSITio. 

3. Cada uma das Partes Contratantes poderá pedir 
que seja convocada uma sessão extraordinária da Comis
são Mista, quando assim for considerado necessário. 
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Artigo XI 

l. O presente Acordo entrará em vigor a partir da 
data da troca dos instrumentos de ratificação, tendo a 
validade de um ano. 

2. O presente Acordo serã renovado anualmente por 
tâcita_recondução, a menos que uma das Partes Contra
tantes o denuncie, mediante prévio aviso p-or escrito de 
no mínimo três meses antes da sua expiração. 

Feito em Lisboa, aos 3 dias do mês de fevereiro em 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 156• SESSÃO, EM 25 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2. l - Mensagens do Senhor Presidente da Repúbli
ca 

- N9s 168 e 169/84 (n"'s·341 e 342/84, na: origem), 
de agradecimento de comunicação. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento depende 
de sua prêvia aquiescêncfd: -

- N' 165(84 (n' 338(84, na origem), de 24 de se
tembro do corrente ano, referente à escolha do Sr. 
Renato Bayma Denys, Ministro de Primeira Classe, 
da Caireira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Repúblic~ da Costa 
Rica; 

- N' 166(84 (n' 339/84, na origem), de 24 de se
tembro do corrente ano, referente à escolha do Sr. 
Guy Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplciniata~ 1 para exercer a 
funçãO de Embaixador do BrasH junto à República 
do Senegal; 

- N' 167 (84 (n' 340/84, na origem), de 24 dese
tembro do corrente ano, referente. à escolha do Sr. 
Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, Ministro 
de Primeii'i:lClasse, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil JUnto à 
República _do Equador, -

1.2.2 - A fiso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da Repúblicll 

- N~' 458/84, encaminhando eSclarecimentOs do 
MinisterJO- das Relações ExterioreS, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nl' 365, de 198 l, de autoria do Sena
dor Itamar Franco, _determinando que o Poder Exe
cutivo exija daS representações diplomátic3S estran
geiras o cumprimento da legislação trabalhista. 

L2.3 -Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senadq nl' 188{84, de autoria, 
da Comissão Diretora, que cria o Fundo Especial do 
Senado Federal, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 189/84, de autoria 
do Senador Gabriel Hermes, que. "dispõe sobre ore
gistro de profissioriaiS-eTe-enipiesas nas entidades 
fiscalizadoras do exeiCícío de profiSsões e dá-ouf.ias 
providências." 

-Projeto de Lei do Senado nl' 190/84, de autoria, 
do Senador GabrieJ Hermes, que revoga os arts_. 373,-

SUMÁRIO 

374, 375, 376, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e 386, 
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, e al
tera a redação do parágrafo 1~> do item iv do art. 389 
do mesmo diploma consolidado. 

_.Projeto de Resolução n~' 59j84, de aUtoria, dã 
Comissão Diretora, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Resolução n~' 60/84, de autoria, da 
Comissão Diretora, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Feder~l,_aprovado _pela Reso
lu_cão fl9- 58, de 1972, e dá outras providênciaS~ -

1.2.5- ComuDica~ão da Presidência 

- Prazo para oTer-ecimento de emendas ãos Proje
tes de Res~Juç~o n~'s 59 e 60/84, lidos anteriormente. 

1.2.6 - Comunicações dãs Lideranças do PDS e do 
PMDB no Senado Federal e na Câmara dos Deputa
dos 

- De substituições de ·membi'os em Comissões 
Mistas 

1.2. 7_- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Falecimento do 
ex-Senador Kerginaldo Cavalcante. 8()1',aniversârio 
do Município de Sena Madureira - AC. 

SENADOR FÁBIO LUCENA - Ilegalidade na 
instauração de IPM, ordenado pelo Comandante Mi
litar do Planalto, contra o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso 
proferido pelo Embaixador Ramiro Saraiva Guerrei
ro por ocasião da Sessão de Abertura da XXXIX As
sembléia Geral da ONU. 

SENADOR MORVAN ACA YABA- Centenário 
da emancipação política do Município de Três ·co
r~ções- MG. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 10/81 (n~' 

1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobri a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 
-Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 (nl' 587/79, na 

Casa de origem), que veda aos veículos de comuni
cação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, re.: 
vistas, cartazes., anuários ou qualquer ouúO -tipo de 
pubiléa"Ção) aceitar a autoriZação ou a veiculaÇão de 
anúncios e de Comerci3is que nãO Sejam negociados, 
produzidos, criados, filma-dos, gravad~s, copiados
imagem e som - por profíssionais e enlpresas brasi
leira: Votação adiada por falta de quorum. 
-Projeto de Lei da Câmara n~> 53/77 (n~' 227/75, nã 
CaSa de origem), que" dispõe sobre condições a obser:. 
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1981, em dois exemplares originais, em língua portugue
sa, fazendo ambos_ _igualmente fé~ 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra~ 
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Portuguesa: André 
Gonçalves Pereira. 

var na- renovaÇão de contratoS de atletas profissio
nais, e dá outras proVidências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

......... Projeto de Lei da Câmara n~' 65(79 (n9 
4.257/77, na Casa de oiígem), que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes_, Votaçio adiada por falta de 
quorum. 
-Requerimento n9 181/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando, urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~'139, de 1984, que 
revoga o De.creto-lei n9 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas. Votação adiada por falta de 
quorum. 
-Requerimento n~' 188/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e. _tfumber_to Lucena, solicitando, urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 140/84, que altera 
a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253 e 
254, todos da Lei n~'4.737, de 15 de julho de 1965.
Código Eleítorál - revogando o Decreto-lei nl' , 
1.538,_de_ 14 de abril de 1977. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

--Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n91.511/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
59 da Lei n~' 3.807, de 26 di agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 1973. Vo
ta~ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n9 2.867/76, 
na Casa de origem) que introduz modificação na Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nl' 5.452,_de 11' de maio de 1943, para o 
fim de assegurar estabilidade provisória à mulher tra
balhadora que contrair núpcias. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 41/82, que acres
centa artigo ao Decreto-lei n~' 594, de 27 de maio de 
1969, que institui a Loteria Esportiva Federal, e dá 
outras providências. DisCussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MOACYR DUARTE- Abordagem 
histórica da _vida institucional e republicana do BraM 
si L 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Artigo de au
toria do Dr. Tancredo Neves, publicado em órgão da 
lmprensa, intitulado "De-mocracia e segurança na· 
cional". 

SENAf!OR JAISQN BARRETO - CorresponM 
dência recebida de lavrador paranaense reclamando 
dos altos preços dos insumos agrícolas, especialmen
te da semente, e defendendo o restabelecimento da 
eleição drra:a PUra PreSidente da República. 
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SENADOR MARCELO MIRANDA -~Debate 
que será realizado no próximo dia 28, em Mato 
Grosso do_Sul, sobre o atual mom~nto político brasi
leiro. 

SENADOR MOA.CYR DALLA- Crise da insti
tuição municipalista brasileira. 

15- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROX!MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

2 ~ DISCURSO PIWFERIDO EM SESSii.O 
ANTERIOR 

Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessão dr 
19·9·84. 

3-ATO DO PRESIDENTE 

J':l' 6j, de 198~ • 

4-ATA DE COMISSii.O 
~ I 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇii.O DAS COMISSOES PER
MANENTES 

. 

Ata da 1561!- Sessão, em 25 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs Moacyr Dalla e Almir Pinto 

ilS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- M_ár_io M_aia- Euni~ -M:ichiies
Fâbio Lucena- Odacir Soares- qabriel_ H~f-_mes- . 
Hélio GueTros - Al~xandre_.CQst?. 7 Jt;>ãQ_Çastelo .":"7" 

Alberto Silva- Helvídio_Nu_nes :-- Jo_ã_o_ Lob_9_:-:- Almir 
Pinto- Virgílio Távora- Carlos Alberto....=._ -rvioaCyr 
Duarte - Martins Filho - Marcondes Gadelha -
Aderbal Jurem a- Marco Maciel- Gt,ülherme Palmei
ra - LuiZ Cavalcante - Lõlirival Baptista - Passos_ 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júilior- M9ã
cyr Dalla ~ Morvan Acay_aba_- Bened-íto F~rreira -
Henrique Santillo - Mauro Borges- Gastão MUller_
Marcelo Miranda - Lenoir Vargas - Pedro Simon 

O SR •. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - ~ lista de 
presença acusa o comparecimento de 35 Srs_. Senadores. 
Havendo número regiri1ental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deu.s, iniciamos nossoidrilbalho..s. 
O Sr. 1"'-Secretárío procederá à leitu.t:a do Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Presidente da República, de agradecimento de co-
mnnicaçio: 

N'i' 168/84 (n? 341/84, na origem), de 24 do corrente, 
relativa à aprovação das matérias constanteS das Mensa
gens da Presidência da República n<is 17, 53,70 e 71, de 
1984. 

N"' 169/84 (n<:>-342/"84, na origem), de 24 do _corrente, 
relativa à aprovação das matérias-constantes das Mensa
gens da Presidência da República n"'s 30, 31,276, 280 e 
314, de 1984. 

D~ Senhor Presidente da República submetendo à deli
beraçio do Senado a escalha de nomes indicados para car
gos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM NO 165, DE 1984 

(n"' 338/84, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, intem m. da Cons
tituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo- faZer, rlo Senhor 
Renato Bayma Denys, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função _de Embai
xador do Brasil junto à República da Costa Rica, nos 

termos do artigo 48 do Decreto n'>' 89.766, de07 de junho 
de 1984. 

_ Os méritos do Embaixador Reilaio Bayma Denys, que 
me induziram a escolhê-lo para O desempenho dessa ele
vada f~nção, constafn da anexa inforinaCão do Minis-
tê~io d-as RelaÇões Exterio.re5. · " · 

Brasília, 24 de setemQro de 1984.- Joio Flguiiredo 

INFORMAÇÃO~ 
Cuirlculu.m- Vitae 

Renato Bilyma De-nys 

Rio de JaneirofRJ, 12 de outubro de 1927. 
Filho de Odylio Denys e Maria Helza Ba)tma Denys. 
Bacharel em Direito, FD-URJ. 
Curso Superior de Guerra, ESG. 
Oficial dO Gabinete Civil da Presidência, "1961. 

_Cônsul de t:erceira Classe, 04 de ou_tubro de 1951. 
Segundo Secretário, merecimento, 16 de jalleiro de 

1956. 
Primeiro Secretãrio, merecimento, 08 de outubro de 

1960. 
Conselheiro, título, 19 de outubro de 1965. 
Ministro de SegUnda Cia~se, InerecimentO, 31 de 

março de 1967. 
Minisli:O-de-·Prlmeira Classe, merecimento, 12 de de-

zembro de 1978. 
Diretor da Divisãõ de Segurança e Infoó:nações, 19-69. 
Méxíco, Terceiro Secretário, 1954/56. 
São Salvador, Encarregad9 de Neg6cios, 1954. 
México, Segundo S~cretá_i'io, 1956. 
Paris, Segundo Secretário, 1956/60. 
PariS, Primeiro--Secretário, 1960. 
Fiiadêfia, Cônsul, 1962/65. 
Genebra, Delegado Permanente, Primeiro SeCretário, 

1965. 
Genebra, Delegado Permanente, Conselheiro, 

191;5/67. 
Genebra, Delegado Permanente, Ministro

Conselheiro, 1967/69. 
Genebra, Delegado Permanente, Encarregado de Ne-

gócios, 1967, 1968 e 1969. 
Barcelona, Cônsul-Geral, 1969/74. 
São Salvador, __ Embaíxador, 1974f79. 
Dacar, Embaixador, 1979/84. 
Bamaco, Embaixador, cumulativamente,l980/84. 
Nouakchott, Embaixad_or, cumulativamente, 1980}84. 
Banjul Gâmbia, Embaixador, cumulativamen~e, 

1980/84. 
Reunião de Direito Privado da Aeronáutica, Rio de 

Janeiro, 1953 (secretário). 
Reunião da Comissão TécniCa de PUülejamento dos 

- CongressOs Pan-Àmericinos de Estni.4as e Rodagem, 
Rio de Janeiro, 1956 (membro). 

Conferência de Direito do Mar, México, 1956 (secre
tário). 

TV Reunião do Sub~comitê Científico, "Comitê d.a 
ONU sobre o Uso Pacífico do Espaço Cósmico,-Ge
·nebra, 1966_ (delegado-suplente). 

L ReUnião da Conferência Internacional do Trabalho, 
~ f966 (conselheiro técnicof- -

VII Sessão da Comissão dos Trabalhadores nas Plan
-taç(fê"s- do Conselho· de AdministraÇão, OIT, 196_6 (dele
g•do). 

VII Sessão da Comissão do Petróleo, RIT, 1966 (dele
gado). 
- IV SesSão do Sub-comitê Científico, Comitê sobre o~ 

Uso PacífiCo do Espaço Cósmico, 1966 (delegado
suplellte). 

- --lv Sessão do Conselho Administrativo" do PNUD, 
1967 (representante). 
· Reunião do Sub-comitê Jurídico, Comífê da ONU 
soBre o tfSo Paeífico do Espaço Cósmico; Genebra, 1968 
(delegado). 

- V SeSSão do Sub.-comitê Jurídico, Comitê sobre o Uso 
Pacífico do "Espaço Cósmico, 1968 (delegado): 

UI -conferência Internacional do trabalho, Genebra, 
196& (membro). 

LII Reunião da Conferência Internacional do Traba-
lho, 1968 (delegado governamental). -

XXXII Assembléia Geral do Instituto internacional 
do Algodão e na XXXVII Sessão Plenãria do Comitê 
Consultivo Internacional do Algodão, São Salvador, El 
-Salvador, 1978 (chefe). 

Reunião dos Chefes de Estado na Comissão do Rio 
Niger, Conacri, 1980 (observador). 

ReuniãO dos Financiadores da_ Organi~ação de Valori
zação do Rio Senegal, Dacar, 1980 (observador)_. 

Membro Efetívo da Sociedade Brasileira de Direito 
Aeronáutico. 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem Nacional de José Matias Delgado, Grã-Ouz, 

Placa de Prata, São Salvador. 
O Embaixador Renato Bayma Denys se encontra nes

-- ta data-no exercício de suas funções de EmbaiJC;ador do 
Brasil junto à República do Senegal. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de se
tembro de 1984.- Lucio Pires de Amorim, Chefe da Di
visão· do PessoaL 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM No 166, DE 1984 
(N' 339(84, IUl origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
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de Vossas Excelências a eScOlha, qub desejo fazer, d~o -Se
nhor GUy Marie de Castro Brandão, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, Para exercer a 
função de Embaixador do Brasil j!lnto à República do 
Senegal, nos termos-do artig-o 48 d~ Decreto n~ 89.766, 
de 7 de junho de 1984. 

Os mêritos- ·do Embiíx3dorGuy Maiie de Castro 
Brandão, que me fnduzii-am a escolhê--lo para -o-=aesem
penho dessa elevada função, -constam da anexa infor
mação do MiniStério das RelaÇõei-Extiriores.-

Brasília, 24 de setembro de 1984.- Joio Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 
Currlculum Vitae 

GUY MARIE DE CASTRO BRANDÃO 
Paris/França (brasileiro de acordo com o art. 129., in

ciso II, da Constítuição- de 1.946), 26 de maio de 1929. 
Filho de Roberto de Castro Brandão e Odette Marie 

Pêrin de Castro Brandão. 
Curso de Preparação à Carreira de DiPioniafã, IRBr. 
Curs-o O.e Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
CônSul de Terceira Classe, 9 de dezembro de 1954. 
Segundo Secretário, antlg"didade, 15 de julho de 1961.
Primelro Secretário, merecfmento; 31 de· dezembro de-

1966. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. 
Ministro de Seg;u-nda ClasSe, merecimento, 19 de janei

ro de 1975. 
Ministrõ de Primeira Classe, merecimento-, 2 de março 

de 1979. 
Auxiliar do Secretário-Getãl, 1956. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Económico -e 

Consular, 1956/57. 
Auxiliar do Ché:fe do Departamento de Adminis-

tração, 1963. 
Chefe,- interinO,- da DivlsãO-ae OrganizaÇão; 1963/66. 
Chefe, iriterino,- da DiVisão do--Pissôal, 196-6/67: 
Assessor de Imprensa, 1974. 
Assessor do Gabinete do Ministro dt! -Estado, 

1975f76. 
Secretário de Informações do Gabinete do Ministro de 

Estado, 1977. 

Chefe do Departamento de Cooperação Cultural, 
Científica e Tecnológica, 1977/81. 

Berna, Terceiro SecretáriO, 1957/60. 
Lima, Terceiro Secretáriõ, 1960/61. 
Lima, Segundo Secretário, 1961/63. 
Lima, Encarregado de Negócios, 1961, 1962 e 'i963. 
Roma, Primeiro Secretãiio,-1967/70. -
Paris, Primeiro Secretário, 19/0/73. 
Paris, Conselheiro, 1973f74. 
Quito, Embaixãdor, 1982/84. 
A disposição da Divisão do Cerímorilal, por ocasiãO 

das solenidades de posse do Presidente da República, 
1956. 

Ã disposição da Missão bspecial do Líbano às soleni
dades de posse do Presidente da_ República, 1956. 

Ã dispoSiçãO da Comitiva do Presidente da Argentina, 
1956. 

Ã disposição da Comitiva do Presidente eleito da Bolí-
via, 1956. _ _ _ -

Ã disposição do Comissariado do Brasil na Exposição 
Internacional de Bruxelas, I95K 

Conferêilcia Geia! da _UNESCO, Paris, 1958 

(membro). 
Reunião da ComisSão TêcniCa Dir-eiOra do Centro In

teramericano de Pesquisa e Documentação sobre For
mação Profissional, Lima, 1963 (membro)_. 

Pesquisa e Documentaçãõ sobre Formição Profissio
nal, Lima, 1963 (membro). 

Reunião_sobre Política·e Programa·s- de Desenvolvi
mento Econômico dos Países Membros da ALALC, Li
ma, 1963 (membro). 

Comissão ExeCutiva da l Reunião de Coordenação 
dos ServiÇos de Programa e Expansão Comercial doBra-

DIÁRIO DOCONGRESSÓNACI'úNAL(Seç~o II) 

sil (S~PRO)-oo. Continente Amerl~aÍlo,-1963 (s~cn::iãr"ío~ 
exeCuúvo-adj~nto). _ · 

Comissão-de Representante no Exterior, 1963 e 1904 
(membro). 

Comissão Especial de EstUdoS e de Re-fOrma Admini-s
- trativa, 1965 (representante do MRE). 

_Grupo de Tra.Oatho d«::·P~paração de -II CIE, Ri9 de 
Janeiro, 1965 (representante do MRE). 

II CIE, Rio -de Jailé:iro, 196.$-(ffiembro). 
Reuniões de Promoção Comercial em ROma, 1~onll e 

Washington, 1966 (membro). 
Fe.ira- Iri_ternacional do Couro, Florença, 1969 (repre

sentante). 
Feira de Pád~a, 1970 (representante). 
XXIX Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova 

_lor_que, 1974 (Assessor de Imprensa). 
XV Reunião de Consulta dos Chanceleres da OEA, 

Quito, 1974 (Assessor di: Imprensa}. -
Visita do Ministro de Estado das RelaçõeS Exteriores 

a DaCar e Lisboa, 1974 -(Assessor de Imprensa), 
Conselho Deliberativo do Ptojeto Rondon, 1974 

(membro). 
V Assembléia Geral da OEA, Nova Iorqiie;-1975 (As-

sessor _de Imprensa). 
VII Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata, CO

chabamba, 1975 (Assessor de Imprensa). 
Viagem do Ministro de Estado das Relações Exterio

res.~ Co~ta do-Marfim, ~epú.blica Federal da Alemanha, 
P3rts; L00dre$. Rôma e Lima, ünS (AsSessor de Im
prensa). 

VII S~ãQ Especial da Assembléia Gerar da ONU, 
Nova Iorque, 1975 (Assessor de ImPrensa). 

XXX SessãO da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1975 (Assessor de Imprensa). 

Confeiê"DCia- Econômica· Iritenlaciorial, PariS, t975 
(Assessor de Imprensa). 

Visita Presidencial à França e ao Reino Unido, 1976 
(Assessor de Imprensa). 

VI A_ssembléia Geral da OEA, SS.ntiago, f976 (Asses
sor de TmpteriSã)--: 

XXXI Sessão d.:i Asseinblêia Geral dãs NaçÕes Uni
das, Nova Iorque, 1976 (Assessor de Imprensa), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, Brasília, 1977 (Representante do MRE). 

Delegação -Brasileira à Comissão MiSfa CUltUra. 
Brasil-Itália, Roma, 1978 (chefe)._ 
-ni Reunião da Comissão Misfa ltalo-brasileira, Ro-

ma, 1978 (chefe). -- . 
Conselho _Técnico Administrativo da CAPES~ 

Brasília, 1978 (RepreSentante do MRE). 
IV Reunião da Comissão Mista Cultural LUso

brasileira, Lisboa, 1979 (chefe), 
Conselho Superior de Cénsura, Brasflia, l979-(Repre

sentaJ1te do MRE). 
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-

Argentina, Brasfliã;-19-80 (chefe). _ 
Reunião da Comissão Mista Brasil-Chile-, Brasíliá, 

1980 (chefe). 
Reuníão da ComiSSão Mistã Biasli-Senegal, -BrasÍlia, 

1980 (chefe da SubComissão Cultural), 
Conselho SuperiOr de Censura, !980 (presidente, inte-

rino). -
III Reunião da Comissão -Místa Cultural Brasil

Mêxico, 1980 (chefe): 
Reunião ComPli:inentar da Comissão Mista CuftUral 

Brasil~Portugal, Lisboa, 1980 (chefe). .-
XXI Sissão dá Conferêncià Gei-a! da UN-ESCO, Bel-

grado, 1980 (membro). - · 
Reuniã-o de consultà sobre Cooperação Técnica e Fi

nancciiã- coril.a RFA, ·sonn, "!980 (chefe). 
XII ReuniãO_ Ordinária do Conselho Interamericano 

de Educação, Ciência e Cultura da Organizaç-ão--dOS-ES
fados Americanos, Buenos Aires, Argentina, 19?1 (che
fe). 

Ordem- de- Río Braitco, Grã-C_rui, Brasil. 
Ofdem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
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·ord~:n;: do- Mêiito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronâutico, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mêrito dOs Guararapes, Grã-Cruz, BraSil. 
Medalha dq_Méríto de- Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito de Santos Dumont, Brasil. 
Q_Embaixado.r Guy Marie de Castro Brandã9 se ~o-

contra nesÍ.a data no ex'ercício de su~s funções de Embai
x.ador do B_rasil junto à, Reptlblica do Equador. 

Secretaria de Estado d~s Relações Exteriores, 20 de se
tem-bro de 1984.- Lúcio Pire5de Amorim, Chefe da Di
visão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores,) 

MENSAGEM No 167, DE 1984 
(N' 340/84, Na Origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: 

De confOrmidade cOm o artigo 42. item III, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
ROberto PintO Feireira Mameri Abdenur, MinistrO de 
Primeira Classe, da Carreíra de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Equador, nos termos do artigo 48, do Decreto n9 89.766, 
de 7 d_e junho de 19_84. 

Os mêrilos do Embaixador Roberto Pinto Ferreira 
Menleri Abdenur, que me induziram a escolhê-lo pa~ o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa in
formação do Ministêrio das RehJ_ções Exteriores. 

Brasília,·=24 ae setémbro de 1984.- Joio Figueiredo. 
INFORMAÇÃO 
Cuniculum Vitae 

ROBERTO PINTO FERREIRA 
MAMERI ABDENUR 

Rio de JaneirofRJ, 5 de maio de 1942. 
Filho de Assad Mameri Abdenur e Vera Al~ertina 

Pinto Ferreira Abdeiiur. 
Bach-are( e~ Direi.io, ~UCfRJ. _ 

-CUrso de EConomia... "London School of Economics.,. 
CUrso Especial de-~reparação à Carreira de Diploma-

ta, IRBr. 
Terceiro" S®retârio, concurso; 20 dCjaO.eiro de 1964. 
Segundo Secretário,-m·erecim~nto_._ 3 I de dezem:bTo de 

!966.. ~ -

Primeiro S.ecretárío, merecimento, 19 de janeiro de 
1973. 

COnselheiro, mereciniCn"t"O, lO de setembro de 1977. 
Min_istio de-segunda ClaSse, -merecimento, 12 de de

zembro de 1979. 
Ministro -d_e...Erimeir8. CfassC, merecimiiito, 21 de de

zembro de Í983. 
Chefe do Serviço de Arquivo, da Divisão de Coi:nuni

cações e Arquivo, 1964f66. 
As:SístentC do Chefe da DivísãO de Política Comercial, 

da Seáetarià Adjuilta para Assuntos Económicos, 
!966/67. 

Chefe interino, do-Serviço Técnico de Anâlise e :Piane
jamento da Secretaria Adjunta para o Planejamento 
Político, 1968. -

Oficial -de -Gabinete· dci Minis"trõ-de Estado, 196~-.
'AssesSor do- Secr_etâ~io-Geral, 1975/76. 
Coordenador de Assuntos Económicos e Comerciais 

di-secretada~Geral, -J 976/79:- - ~ -
Coordenador de Assuntos Económicos e Comerciais 

· dc)dabi~ete do Minisir~"de·.Est~ito, 1979/84. · 
Londres, Cônsu)-Adjunto, _1969/73. . 
Washington, PrimeirO ~ec~Ctário,, 1973/'liJ. 
Congresso Extraordinário do Conselho Internadonal 

de Arquivos, Washin_g~on, 1966 (delegado). 
XII PerÍodo_ de Seis.ões da Coiníssão Económica. das 

Nações Unidas para a América Latina (ÇEPAL), Cara-
cas, __ 1~67 (_membro), o~ • 

V Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimeríto 
(UNCTAD), Genebra, 1967 (membro). 
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Reunião em nível técnico, da Comissão Especial de 
CoorderiaÇãõ Latino-Amedcã.na-- {CECLA), BOSOtá, 
1967 (membro). 

Reunião MiriiSterialdo., .. Grupo dos 77", Argel, I 967 
{membro). 

II Conferência das Nações .Unidas _s.obre Comércio e 
DesenVolvimentO (UNCTAD), Nova Delhi, f968 
(membro). 

Reunião em. ·nível Técnico e Ministeiiãl, do Conselho 
lnteramericano Económico e SodaL(ClE.S}, da Organi
zação dos Estãdos Americanos, Port-of-Spain, 1969 
(membro), 

Reunião do Grupo de Trabalho Especial América 
Latina-EUA sobre Empresas Transnacionais, Washing
ton, 1974/75 (membro). 

VI Sessão Especial sobre Comércio-e D_esenvolvimen
to, da Assembléia-Geral das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1974 (membro): 
XXIX Sessão Ordinária da Assembléia-Geral das 

Nações Unidas, Nova Iorque, 1974 (membro). 
II Reunião do Sistema Eco_ndmiCO Latino~Ame_ricano 

(SELA), Caracas, 1976 (membro), 
Conferênçia Plenipotenciária sobre o Fundo _Comum 

do Programa de Produtos de Base da _UNCT AO, Ge-_ 
nebra, 1977 (membro). 

XXXIII Sessão da Assembléia~Geral das Nações Uni~ 
das, Nova Iorque, 1978 (delegado). 

Delegação para conversações com autoridades _dó a:o~ 
verno da República do Iraque ã respeíto de cooperação 
bilateral no campo dos usos pacíficos da energia nuclear, 
1979 (delegado). 

Comitiva do Ministro do Planejamento em_.missão do 
Iraque, 1979 (membro). 

Comitiva do MiniStió do Planejaroento_ em missão à 
Arãbia Saudita, 1979 (membro). 

III Reunião de Ministros das Rel:JÇÕ_es Exteriores do 
"Grupo dos_77", Nova Iorque, 1979 (membro). 

Comitiva_do_S_~o_fto_r fresiclente da Repúblicª, em viSi~ 
ta oficial à VeneZuela, 1979, (membro). __ 

Comitiva do MiniStro ~-e: .Estado das Relações Exterio- ~ 
res, em visita oficial -à Venezuela, Car_acas, 1919 
(membro). __ 

XXXV Assembléia-GC:raJ das Nações Unidas, Noya 
Iorque, 1980 (membro). _ _ 

Co"mitiva do Senhor Presidente da República, em visi
ta ofiCial ao Paraguai; à Argentina; e ao Chile, 1980 
(membro). _ . __ - _ 

Comitiva-do Ministr_o de_Estado das Relações ExieriQ~ 
res, em visita oficial à República Federal da Alemanha, 
Bonn; à Tanzânia, Dar-es-Salaam; à Zâmbia, Lusaka; a 
Moçambique, Maputo; ao Zimbâbue, Salisb6rhi; a An
gola, Luanda; ao Chile, Santiago; à Bélgica, Bruxelas; à 
Coriiissão da_ Ço_munj~ade Econômici Eut6péía; ão Ca
nadá, Ottawa, 1980 (membro). 

Reunião de Consulta Brasil-EU A sobre questões d~ 
.. Policy-Pianning", Washin_&tori, 1981 (riiembro). 

Comitiva do Senhor Prt:sidente da República; Cm ViSI
ta oficial à Fl;'ança; à Portugual; à Colômbia; à Alema
nha Federal; à Argentina, Paso de los Libres; e ao Peru, 
1981 {membro). 

Reunião sobre CooPeraçãO- Internacional_tt_Q_ese_n_v_gj_
vimento, ~ocúfl., 198f (meritbro). 

Comitiva do MinistrQ_d~ Estado das Rel_ações Exterio
res. em visita oficial à Nigéria:; Lagos; ao_Senegal, Dacar; 
ao México, Cidade do MéxicO;- à Grã--Bretanha, Lon
dres, 1981 (membro). . 

XXXVI Assembléia-Geral das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1981 (delegado). . 

Seminário da OPEP, Viena, 1981. 
Reunião das equipes de Planejamento Político, Lon

dres, 1981 (delegado). 
Conferência patroCinada pela lndia sobre Questões 

Norte--Sul e Cciope'ração Sul-Sul, Nova Delhi, 1982. 
COmitiva dQ_SJ:nhor Presidente da República, ~m visi

ta oficial aos Es_tados l,Jnidos e ao ~-Ca!LaM. _19_8_7 
(membro). 

DIÁRIQ [?O Cp)'IGRJ::S$0 NAÇIONAL (~eção I!) 

Encontro Presidenc:ial de Foz do Iguaçu, 1982 
(fuenlbro). 

Çomitiva do Ministro-de Estado das Relações Exterio
res, ~m visita oficial à Guiana, ÓeQrgetown; à Çhina 
(Xanga_i e Pequim); ao Japão, Tóquio; a Trinidad-e
Tobago, Port-of-Spain; à Itãliat Roma; à Austria, Viena;_ 
à Arábia Saudita, Jeddah, 1982 (membro). 

Reunião de Consulta Brasil-EUA sobre questões de 
"Policy-Planning", Brasília, 1982 (delegado). 

.XXXVIII Reunião Ministerial do GATT, 1982 (dele-
gado). 

Camiti'\o'a do SenhQr.Presidente_d_a República, em viSi
ta õfidal 3.o México; à Nigéria; à Guiné..Bis_s_au;·ao Sena
gal; à Argêlia; e a Cabo Verde, 1983 (membro). 

Comitiva: do MinistrO de Estado das Relaçõ~s Exterio
res, em visita oficial à Cosla ·do- Marfim, Abidjan; aos 
EUA, Washington; ao Gilbão, Libreville; à GUiné

- Bissau, BísSau; à Iugoslávia, Belgrado; ao Iraque, Bagdá, 
1983 (membro). 

Reunião de Co_nsulta Brasil-RFA sobre questões de 
"!'.olicy-Planning", Bonn, 1983 (delegado). 

I Reunião do G_uipo de Trabalho sobre Assistência 
Econômica Brasil-EVA, Washington, 1983 (delegado). 

Reunião de Consulta Brasil-EUA sobre questões de 
"Policy~Planning", Washington, 1g83 -(delegado). 

VI Sessão da UNCTAD, Belgrado, 1983 (Delegado). 
Ordem de Rio_ Branco, Cavaleiro, Brasil. 
Oidem do Méi'ito Naval, Cavaleiro, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, CaValeirQ, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutic_o, Cav.ã.Ieiro, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Ofi_ciaL Btasil. 
.Ordem d0_Mérito-Militar, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito- AerOnãutfco, Oficial, Brasil. 
ctrd_em-· do Mérito" Ae-ronáutico~ Çomenda9.or, ~rasii.-_ 
.Ordem do Mérito Naval, ComCndaâor, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande 9_fi~ial, B_rasil. 
Medalha do Mérito ... Santos Dumont", ijrasil. 
MeQ.3.1ha .. "Laura Müller", Bra_sil. 
Medalha do Méritq, "Tamandaré",_ ;Br~~l._ 

- Medalha do Mêrit~l. "Mauá", Grã~Cruz, Bfasif. 
Ordem. "El Sol dei Peru", Comendador, Peru. 
Ordem.. "El ~ol de1 P:eru", Grande Oficial, Peru. 
Ordem de: Mayo, Grande Oficial, Argentina. 
Ordem A8uia AsteCa, GrandC Oficial, México. 
Ordem do Infante l~Oin Henrique, Gr-ande OfiCial, 

Poitugal. 
- 9~dem _Bernardo O~tliggins, <?_ran~e Oficial, Chile~ 
=:ordem Fr-ancisco _de Miranda; Grande Oficial, Vene

zuela. 
Ordem de Boyac?, Grande Ollcial, Colômbia. 
Ordem do MéritO, Grande Oficial, Alemanha Federal. 
Ordem Van der Palm, Giande Oficial, Suriname. 
Ord~m de Isabel,-~- Católica, ~~panha. 
O Embaixador Roberto Pintp Ferreir? Mameri Abçl_e-

nur encontra-se nesta data no exercícío das funções de 
Chefe da Coofdenadoria de A~s_untos E~Õnômicos e-Co-_ 
merciai5-. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de se
tembro de 1984. -Lucia Pires de Amorim, Chefe da Di-
visão do Pessoa!. . •. -·- ~ ~- _ _ . 

(À Com_issãQ de Relações Exte~iores.)_ 

AVISO 

Do Ministro-Chefe do Gabinete Clvi) da Presidência da 
República 

N"' 458/84, ae 24 de setembro do corrente ano, enca
minhando os esclarecimentos do Ministério das Re
lações Exteriores, em atendimento à audiência sOlicitada 
pelo Senado Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n"' 365, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, 
determinando que o Poder Executivo exija das represen
tações diplomáticas estrangeiras o cumprimento-da legis
lação trabalhista. 

( ;t Comissão.d~ Relações -Exteriores.) 

S~tembro de 1984 

PARECERES 

PARECERES NoS 529 E 530, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"'192, de 1983 
(n"' 3_.738-B, de 1980, na Câmara dos Deputados), 
que "Institui o Mérito Musical e Popular Lupicínio 

Rodrigues e dá outras providências". 

PARECER No 529, DE 1984 
Da Comissão de Educação e Cultura 

R~latora: Senadora Eunice Michlles 

A proposição sob análise, de autoria do Deputado 
Carlos Santos, tem por objetivo inStituir o Mérito Musi
cal e Popular Lupicínio Rodrigues, com a finalidade de 
premiar os que prestem serviços relevantes à causa da de
fesa e da promoção da Música Popular Brasileira, em to
dos os setores de atividade. 

Em sua justificação o autor do projeto diz que: 

"Apesar de ser autor de mais de 200 músicas, e de 
contar, entre elas, com pelo m~nos 20 d.os maiores 
sucessos de todos os tempos da música popular bra
sileira, o gaúcho Lupicfnio Rodrigues é seguramen
te um dos maiores injustiçados compositores brasi· 
leiros. 

Uma questão que sempre intrigou muita gente 
que se tem dedicado ao estuQ.o de sua vida e de sua 
obra é o fato de que Lupicínio conseguiu projetar 
suas composições nacionalmente, no inicio da dêca
da de 30, quando as comunicações eram precárias e 
dificeis e não havia televisão no Brasil. 
_ _ _t.migos de Lupicínio, porém, explicam que ele 
sempre foi um homem de vida boêmia, cantor e fre
q_iíenta~or de_ cabarés, num tempo em que Porto 
Alegre vivia_ cheia de marinheiros do Lloyd e da 
Costeira. Eles gostavam das músicas de Lupicfnio 

__ - explicam -, aprendiam as suas letras e as leva
--ram pOr todo o Brasil; os marinheiros é que projeta

ram_ o _nome d_e Lupicínio Rodrigues em Santos, no 
Rio de Janeiro e em Salvador. 

O Jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 
14 de setembro último, publicou um excelente artigo 
assinado por Edua:-do Martins, do qual transcreve-
mos o seguinte trecho: 

"Ninguém como ele deu tamanha dignídade ao 
lugar-comum. Ninguém como ele deu tama_n_ha 
emoção ao vulgar. E ninguém como ele deu tama
nha majestade ao banal. 

Lupiclnio Rodrigues sempre teve a clarividência 
dos iluminados. Numa época em que os astrais si
lentes e as noites olorosas ainda dominavam a músi
ca bras~eira e em que as paixões só se derramavam 
por metáfOras, esSe gaúcho que rompeu a ditadura 
do eixo artístico São Paulo - Rio exaltava crua
mente o amor sensual,("de noite me beija a boca") 
ou bradava o rancor incontidQ ... eu só sei é quando a 
vejo/ me-dá um desejo.de morte ou de dor"). 

Com essa linguagem direta e na cadência do 
samba-canção abolerado, Lupicfnio construiu, na 
música um universo em que-os principais elementos 
são o amor passional, a tradição, o ciúme; o bar, o 
remorso, o arrependiment01 a vingança e o despeito. 
O que hoje se chama de:::. "fossa". Mas que consa
grou Lupicínio como o rei da dor-de-cotovelo. 

Cantor de voz afinada porém de pouca extensão, 
foí um bom intérprete de suas próprias camPo· 
sições, num estilo que, na época, lembrava o de 
Mário Reis e, hoje, se aproxima do de João Gilber
to. 

Mas, inegavelmente, o coffipositor Lupicínio Ro
drigues é que passou para a história da música bra
sileira com obras-primas como Nervos de Aço 
,("Você sabe o que é ter um amor, meu senhor/ ter 
loucura por uma mulher; e depois encontfar esse 
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amor, meu senhor/ nos braços de um outro qual
quer''); Se acaso você chegassc;.("Se acaso você che
gasse/ no meu chatô e encontrasse/ aquela mulher 
que você gostou; será que tinha coragem/ de trocar 
nossa amizade/ por ela que já lhe abandonou"); 
Vingança ,("Mas enquanto houver força em meu 
peito( -não quero mais nada/ só vingança, vin
gança/ aos santos clamar"); Volta,,("Voltaf vem vi
ver outra vez ao meu lado/ eu não posso dormir 
sem teu braçoj pois meu corpo está acostumado''); 
Cadeira vazia,("Entra, meu amor, fica a vontade( e 
diz _Com sinceridade/ o que deseja de mim/ entra, 
pod~ entrar, que a casa é tua/ jã que cansaste de vi
ver na rua/ e que teus sonhos chegaram ao fim"); 
Ela disse-me assim,CC•Eta disse-me assim, tenha pena 
de mim/ vá embora; vais me Prejudicar/ ele pode 
chegar/ está na hora"); Castigo,( .. Eu sãbiaj que vo
cê um dia/ me procuraria/ em busca de paz/ muito 
remorso/ muita s-audade/ mas afinal/ o que é que 
lhe traz?"); ou Quem hã de dizerJ .. Querri l!ã de di
zer f que quem voe& estão vendo/ naquela mesa be
bendo / ê meu querido amor/ repare bem/ que cada 
vez que ela fala/ ilumina mais a Sala/ do que a luz 
do refletor")". 

Embora tivesse projetado ou consolidado a obra 
de artistas como Jamelão, Linda Batista, Isaura 
Garcia, Ciro Moriteiro, Alcíáes GonÇcilves-, Quín
tandinha Serenaders e, mais recentemente, Paulinho 
da Viola, Caetano Veloso e Maria Bethânia, Lupicí
nio Rodrigues jamais recebeu homenagem consis
tente· com o valor do seu talento e do peso:de sua 
grande obra musicaL 

A primeíra composiçãO foi feita por Lupicínlo 
quando ele tinha apenas 14 anos de idade, em 1928, 
e tinha o título d~. "Carnaval", que, embora sendo 
uma música brejeira, já falava em tristeza c em dor. 

Uma das últimas alegrias de Lupicíríio, em de
poimento que ele-meSnio pfestou, foí a gravação -
que Caetano fez -dQ. "Xote da felicidade", em 1973, 
ano em que ele morreu. Apesar de,muito doente, d_e 
cama, Lupicínio ficou muitoJeliz quando Elis Regi
na grav01.1, ~·cadeira vazia". 

De acordo com o projeto, a premiação sefá anualmen
te concedida por Comissão Especiaf a ser criada pela -
Fundação N acíonal de Arte, e a matéria será regulamen
tada pelo Poder Executivo. 

Já, no ano de 1980, a Fundação Nacional de Arte, 
(FUNARTE), instituiu a nível nacional, Q. "Projeto Lú
cio Rangei de_Monografias" cuja intenç_~o é homenagear 
grandes músicos, e enüe as monografias solicítadas está 
a do grande compositor gaúcho Lupicfnio Rodrigues. 

Assim, se completaria a homenagem ao se acolher ·o 
projeto em estudo, instituindO ~'Mêfito Musical e Po
pular Lupici'nio Rodrigues", como reconhecimento do 
valor de nossos autores, bem como do méríto daqueles 
que lutam pela defesa à promoção_ da música popular 
brasileira. - -- --

Isto posto, somos favorâvei ao presente projeto por 
considerá-lo justo e oportuno. -

Sala das Comissõ_es, 14 de julho de 1984. -João Cal
moo, Presidente - Eunice Michiles, Relatara -Passos 
Pôrto- José Ignácio Ferreira- Álvaro Dias- Gastio 
Milller -- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 530, DE 1984 
(Da Comissão de Finanças) 

Relator do vencido: Senador Passos Pôrto 
o prõjeto em exame tem !fOr escopo ã- institUição de 

concurso destinado a premiar concorrentes a níVel nacio
nal, selecionados por Comissão Especial a sei- criããa pei'a 
Fundação Nacional de Arte-FUNARTE, entre Pessoas 
que tenham contribuído, relevantemente, à causa da de
fesa e da promoção da. "Música Popular Brasileira". 
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Ao sugerir -o noine de. "Mêrito Musical e Popular Lu
picínio Rodriguesn ao referido prêmio, o ilustre Deputa
do Carlos Santos, autor do projeto, objetiva prestar justa 
homenagem a um dos mais consagrados compositores de 
música popular, cuja obra ultrapassa a 200 (duzentas) 
composições. 

APreciando á mérito do projeto, a douta Comissão de 
EducaçãO e -Cultura,- por decisão Unâitime dos seus 
membros, manifestou-se favoravelmente por considerá
lo justo e oportuno. 

No âmbito da competência regimental desta Corriissão 
de Finanças, não vemos maior-óbice à aprovação do 
projeto. Trata-ndo-se de um prêmio a ser -administrado 
pela FUNARTE, instituição que dispõe de autonomia 
financeira, poderá ser o mesmo custeado por recursos 
próprios da aludida Fundação. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do projeto, lou
vando a inicíatiVa do autor em homenagear o consagra
do compositor popular Lupicfnio Rodrigues, cuja me
mória s_erâ sempre reyerenciada pelos seus patrícios. 

Sala das ComiSsões, 20 de setembro de 1984. -Itamar 
Franco, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Jorge 
Bornhausen, vencido - Almir Pinto - Jutahy Magaw 
lhães, vencido -Jorge Kalume- Virgílio Távora - Ro
berto Campos - Saldanha Derzi. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, 
DO SR~SENADOR JUTAHY MAGALHÃES 

De autoria do ilustre Deputado Carlos Santos, vem a 
exame desta Comissão o presente projeto de lei, que ins
titui, nos termos do seu art. !~>,o Mérito Musical e Popu
lar Lupicínio Rodrigues, destinado a premiar aqueles 
que _prEstem se~ços relevantes à causa da defesa e da 
prámtfÇão da Música Popular Brasileira, em todos os se
tores de atividades. 

2. A justificação do projeto ressalta o duplo objetivo 
de incentiv-ar a defesa e a promoção de nossa música po· 
pular e

1
o de, com justiça, homegear a notável e saudosa 

figura de Lupicínio Rodrigues, sem dúvida um dos mais 
respeitados e aplaudidos compositor~ brasileiros. 

A propósito, O ilustre auf.or da proposição transcreve 
trechos de artigo publicado no jornal O Estado de S. 

- Paulo, que bem resume o perfil do homenageado e a im
portância singular de seu _trabalho, com o seguinte co· 
mentário: 

•'_Ninguém_ como ele deu tamanha dignida
de ao lugar- comum. Ninguém como ele deu tamanha 
emoção ao vulgar. E nínguém como ele deu tamanha 
majestade ao b.ãnal. 

Lupicíii1o Rodrigues sem-pre teve a Clarividência 
dos iluminados ... ". 

3. O projeto propõe, em seu art. 2~' ,_ que a ·pre
miação será conc.edida, anualmente, por Comissão Espe
cial, no âmbito da Fundação Nacional de Arte - FU
NARTE, a qUal terá membros natos, entre representan
tes indicados pelas entidades ali mencionadas, cujo cri
tério de s.eleção e julgamento, de acordo com o parágrafo 
único _desse mesmo artigo, avaliará a contribuição dos 
concorrentes em nível nacional, sem o que o prêmio não 
poderâ ser concedido. 

4. O art. 3~' do projeto dispõe que a FUNARTE, por 
ato de seu Presidente, expedirá o regulamento da pre
miação, determinando inclusive os valores que lhe serão 
corr-espondentes._ 

Esse aspecto pecuniário da premiação ora proposta 
acarretará, sem dúvida, aumento da despesa pública, fa
zendo, assim com que a proposição sob exame a incedên
cia dO mandamento constante-do -item II, do art. 57, da 
ConstitUiÇão, que põe sob res~rva excluSiva do Presiden
te- da República a inicíãtiVa das leis que implicem esse 
aumento. 

Díante disso, não obstante reconhecemos a justiça e o 
acerto da homenegem que se pretende prestar àquele 
inesquecível compositor, bem como do incentivo c:jue se 
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propõe instituir, entendemos que-o presente projeto en
contra óbice, de ordem constitucional, para sua apro
v:içãq. 

No âmbito desta Comissão, tendo em vista o disposto 
no item VII, do art. l08, do Regimento Interno, podería
mos; desde jâ, opinar pela rejeição da matéria. 

Entretanto, cOnsiderando a natureza da objeção por 
riós Jeveniada e à ·viSta di a Comissão de Constituição e 
Justiça do SenadO não se ter Pronuriciado sObi-e a propo
sição, face"-ãõ anteriOr pareCer de sua congênere, na Câ
mara dos Deputados, pelas aprovação, preferimos sustar 
nos-sa opinião conclusiva sobre a matéria, até sua apre
ciação pela douta Comissão de Constituição e JuStiç~ 
desta Casa, cuja audiência ora solicitamos. 

Sala das Comissões, 28 de agoSto de 1984. ·- Jutahy 
Magalhães. 

- PARECERES N9S 531 E 532, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~ 77, de 1984 
(n~' 2.683-B, de 1983, na Casa de origem) que "auto
riza o Instituto Nacional de _Colonização e Reforma 
Agrária -INCRA a doar à Uniio o imóvel que men
ciona". 

PARECER N• 531, DE 1984. 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator:Senador Faõio Lucena 
Pela projeto de lei que passa a ser examinado, o Insti

tutõ Nacional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA é autorizado a doar à União o imóvel de 6.636ni2, 
denominado Lote 146-A, da Gleba Guanabara, Seção E, 
remanescente do Projeto Integrado de Colonização 
"Santa Cruz", antiga Fazenda Nacional de Santa Cruz, 
no Rio de Janeiro. 
· O imóvel está-averbado, em maior porção, em nome 

do INCRA, à margem da transcrição n~' 54.177, a fls. 
114, do livro3-CF do 4~> Oficio do Registro de Imóveis da 
Comarca do Rio de Janeiro. Limita-se, ao norte, com 
terras da Base Aêrea de Santa Cruz e com a Rua .Prado 
Júnior; a este, com a rua Prado Júnior e com a· rua ]m~ 
péricr; ao sul, com a Rua Império, e, a oeste, com terras 
da Base Aérea de Santa Cruz. 

A proposição estabelece, no art. 2~", que o imóvel de 
que trata ficará sob a jurisdição do Ministério da Aero
náutica, e foi subme_tiçla à deliberação dos Membros do 
COrigresso NaCional, por meio de mensagem do Presi
dente da República, acompanhada de exposição de moti
vos "do Ministro Extraordinário para Assuntos Fun
diários. 

Diz a exposição de motivos que a transferência a ser 
feita pelo INCRA, ao patrimônio dã união, permitirá 
que o imóvel p-asse a ser utilizado pelo Ministério da Ae
ronáutica, por ter ele perdido sua vocação agrícola. Ser
virá, isso sim, para a construção do novo prédio do Por
tão Principal da Base Aérea de Santa Cruz, visando a 
melhorar as condições de segurança daquela área mili-

- tar. 
As comissões e o Plenârio da Câmara aprovaram a 

matéria. 
Do poÕ:to-de-vista deste Órgão Técnico, nada a opor. 
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro

jeto de lei. 
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1984.- Alberto 

Silva-, Presidente- Fábio Lucena, Relator- Marcondes 
Gl!dei!Ja -,Gabriel He"rmes_- Lourival Baptista - José 
Lins:. - - ----

PARECER N• 532, DE 1984. 
(Da Comissão de Finanças) 

Relator: Senador Virgílio Távora 

Na forma regimental vem a exame da Comissão de Fi
nanças· o Projeto de Lei que autoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrâriã - INCRA a 
doar à União o iri:tóvel que menciona. 



3422 Quarta-feira 26 

A proposição é de inicíativa do Poder Executivo do 
Congresso Nacional nos termos do artigo 51 da Consti
tuição, acompanhada de E:~tposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado ExtraordináríO para Assuntos 
Fundiáríos, que 3.firma: 

. "Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anexo ~nteprojeto de 
Lei, que autoriza o INCRA a transferir, ao patrimô
nio da União, para ser utilizado pelo Ministêrio da 
Aeronáutica, o imóvel denominado Lo_te 146-A; da 
Gleba Guanabara, Seção E, remanescente do Proje
to Integrado de Colonização. "Santa Cruz", no Mu
nicípiO do Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro, 
com área de 6.636m~ (seis mil, seiscentos e trinta e 
seis metros quadrados). 

2. O iriJ.6Vel em objeto perdeu sua vocaçã.o agrí
cola e será utilizado para a construção de novo pré
dio do Portão Principal da Base Aérea de Santa 
Cruz, vis:indo melhorar as condições de segurança 
daquela área militar, 

3. A medida aqui proposta está amparada pelo 
Parecer H-525. de 14 de junho de 1967, da Consul
taria Geral da República, motivo -pelo qual entendo 
necessária a expedição de lei autorizativa da transfe
rência em cogitação."_ 

Na Câmara dos Deputados a matéria çolheu pareceres 
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Agricultura e Polítfca Rural, tendo obtido aprovação do 
Plenârio em Sessão de 17 de _maip de 1984. 

O artlgo 1 '1 do projeto descreve precisamente o imóvel, 
nas confrontações e registras. 

A dotação se processará por termo em livro próprio 
do INCRA e a finalidade a que se destina está ampla
mente demonstrada. 

Sob o aspecto financeiro- que nos cabe analisar,
nada temos a opor ao .Projeto. 

Antes as razões expostas, opinamos pela aprovação da 
proposição. - - -

Sala das Comiss_ões, 20de setembro de 1984. -Itamar 
Franco, Presidente --Virgfiio Távora, Relator- Jorge 
Bomhausen - Jutahy Magalhães - Jorge Kalume- Al· 
mir Pinto - Passos Pôrto - Saldanha Derzi - Roberto 
Campos. 

PARECER :>~• 533, DE 1984 
Da Comissiio de Redaçào 

Redaçio do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1980. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A COmissão apresenta a redação do vencido para o se

gundo turno regimental do Projeto de _Lei do Senado n11 

13, de 1980, qUe estabelece abatimento nos preços-de de
rivados do petróleo e do álcool, quando destinados ao 
consumo próprio de motoristas profissionais autôno
mos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1984.- Joio 
Lobo, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Almfr Pin
to. 

ANEXO AO PARECER N9 SJJ. DE 1984 

Redaçio do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado n~' 13, de 1980, que 
estabelece abatimento nos preços de derivados do pe
tróleo e do álcool, quando destinados ao consumo pró
prio de motoristas profissionais autônomos. 

O Congi'C.SsONacional decret(il: 

Art. ]9 Os preços de deriVado_s do petróleo e do ál
cool, adquiridos para consumo próprio por motoristas 
profissionais autônorrios, Serão sempre 20% (vinte por 
cento) inferiores em relação aos fixados para os .demais 
consumidores, quando o fornecimentoJof realizado por 
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intermédio de cooperativas, sindicatos, ou quaisquer ou
tras entidades capacitadas a realizar essa atividade. 

Parágrafo_ único. Os postos particulares de revenda 
de derivados do petróleo poderão se integrar, atendida a 
conveniência de cada um, à rede instituída n.Q_ ''caput'' 
deste artigo. 
--=-Art.-2? O Conselho Nacional do Petróleo definirâas 
normas necessárias ao cumprimento desta Lei, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4Q Revogam-se as disposições em co!'trário. 

PARECER N• 534, DE 1984 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
25, de 1983 (n9 138/82, na Câmara dos Deputados) 

Relator: Senador Almir Pinto 
A ComisSão- apresenta a redação filuil do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 25, de 1983 (n9 138/82, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo s_obre 
Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluído entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro 
de 1982. ~ 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1984.- João 
Lobo, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Jorge Kalu
me. 

~ANEXO AO PARECER N• SJ4, DE !984 

Redaçio rmal do Projeto de Decreto Legislativo n9 
_25, de 1983 (n9 138/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacíonal aprovou, nos 
termos do art. 44, incisO I, da CQ_n~tituição, e eu, 
~---1 Presidente do Senado Fedei-ai, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sani
tária Fronteiriça, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 ~aprovado o texto do Acordo sobre Coope
ração Sanitária Fronteiriça, concluído entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 
1982. 

Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N• 535, DE !984 
(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçi.o final do Projeto de Resolução n9 26, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta a redação final do_ Projeto de 
Resolução n9 26, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Tenente Ananias (RN) a elevar em. Cr~ 
16.()4._1 .082,33,(dezesseis milhões, quarenta e um mtl, oi
tenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. . _ 

Sala das Comissões, 25 de setembro de l 984.- Passos 
Pôrto, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Ka~ 
lume. 
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ANEXO~ AO PARECER N• 535, DE 1984 
Redação final do Projeto de Resolução n9 26, de 

1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Co.nstituição, e eu, 
-~---' Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1984 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ana

nias, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 16.041.082,33 
( dezessels milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois 
cruzeiros e trinta e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 t a Prefeitura Municipal de Tenente Ana
nias, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua
renta e urri mil, Oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen
tavos), correspondente a 4.100,89 ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 3.911,11 (três mil, nove
centos e onze cruzeiros e onze centavos), vigente em 
maio de 1983, junto à Caixa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção 
do Centro áe Atividades Múltiplas, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
de Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
I9~Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 188, DE 1984 

Cria o Fundo Especial do Senado Federal, e d' ou
tras provi~ências. 

O Corigressó Nacional decreta: 
Art. 19 É instituído o Fundo Especial do Senado Fe

deral, destinado a prover recursos necessários ao progra
ma habitacional, de assistência social e realizações ou
tras que se fizerem necessárias ao inicgi'al cumprimento 
da função legislativa, a critério da Gestora do Fundo. 

Art. 211 Ã Comissão Diretora do Senado Federal na 
qualidade de Gestora do Fundo, incumbirá: 
I- O estabelecimento de planos e programas de apli-

caçã.o de recursos; 
II- O controle de bens e valores; 
III_- A localização da administração geral; 
fv - A aprovação_ de balancetes e dos relatórios 

anuais; e 
V- Elaboração de instruções específicas. 
Art. 39 Constituem receitas do Fundo: 
I- Os crédito_s-orçamentários a ele destinados, inclu

sive os destinados aos programas habitacionais e de as
sistência social; 

II- Os produtos das taxas de luz, telefone, conser
vação e _ocupação de imóveis e outras indeniz-ações; 

III- Os produtos de amortizri.ções, juros, correção 
monetária, bem como multas incidentes sobre operações 
realizadas pelo Senado Federal, inclusive os resultantes 
de convênios firmados entre o Senado Federal e insti
tQições -financeiras; 

IV- O produto da alienação de bens móveis; 
V- O saldo resultante da economia na execução do 

Orçamento do Senado Federal, apurado ao final de cada 
exercício; 
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VI - Anulação de despesa referente a exercícios ante
riores; e 

VII- Outros valores que venham a ser incorporados 
ao Fundo. 

ParágrafO Único. Os recursos do Fundo Especial se
rão mantidos em depósitõ" em conta especial no Banco 
do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. · 

Art. 49 O Fundo Especial serâ administiadO: 
I -Pela Comissão Dire"tora do SenãdO-- Fed6"ral, ria 

qualidade de gestora; e -
II- Pelo Presidente do Senado Federal, na condição 

de Supervisor e Ordenador da Despesa. 
Art. 59' O saldo orçamentãiio previsto no item V, do 

art. 39, será empenhado e transferido em nome e conta 
do Fundo Especial do Senado FederaL 

Art. _69 O Fundo Especial disporá de contabilidade 
própria, de acordo com as normas de Contabilidade 
Pública. 

Parágrafo único. O FUndo terâ sua prestação de 
contas elaborada de acordo com o Plano de Contas da 
União, cujas demonstrações contábeis serão incorporaM 
das à prestação de contas do Senado Federal. 

Art. 79 Os Saldos existentes nas Contas Extra
orçamentáriaS e Bancos Convênios serão-transferidoS e 
contabilizados à conta do Fundo Especial do SentidO Fe=-
dera!, na data da publicação da presente lei. 

Art. 89 A Gestora do Fundo Especial poderá autori
zar o pagamento de despesa, até o montante da sua Re
ceita. vedada a reprogramação que vise reduçãO- âe reM 
cursos consignados no Orçamento Geral da União, des
tinados aOs fins de que ~fatá o -a~_tígO -i9 ci~:tã le[ 

Parágrafo Único. Os béilS adquiridoS com-rCcUrsos 
do Fundo Especial serão transferidos, ao rilesmo exercí
cio, para o Patrimônio do ·seO.ado FederaL 

Art. 99 A ComissãO DiretorR do Senado Federal es~ 
tabelecerá as normas e instruções complementares neces
sárias à execução ·desta lei, discipliriando o regime de 
preferências e Prioridades relativas aos beneficiaS do 
Fundo. 

Art. 10. Esta lei entra.em vibor na data de sua publi
cação. 

Art. ll. RevogamMse as dispOsições em contráriõ. 

Justificação 

O presente Projeto visa instítuir-o Fundo "EsPeciaf do 
Senado Federal, de natureza contábil, destinado a pro
ver os recursos necessários ao piõgrama habitacionil, de 
assistência social e para oritris realizações que se fizerem 
necessáriaS ao -integral curilprimento da função legislati
va, sob a gestão da Comissão Diretora. · 

A matéria se insere no âmbito da competência legisla
tiva do Senado Federal e consubstancia, também, medi
da necessária a regularizaÇão dos procedimentos quanto 
à utilização dos saldos_ orçamentários e extrã~ 

orçamentários existentes ao final de cada exercício finan
ceiro, constituindo, dessa forma, solução alteáiativa 
para adequar as disposições- consfante's dos Arts. 437 e 
438 do Regimento Interno desta Casa, com as normas 
traçadas pelo Decreto~lei n9 1. 754, de 31 de dezembro de 
1979. 

A solução encontrada e traduzida no texto do Projeto 
que ora submetemos à Casa é o resultado dos entendi: 
mentes mantidos pelos órgãos competentes do Senado 
Federal com o Tribunal de Contas da União e cOrn a Se
cretaria Central de Controle Interno da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República. 

Estamos convencidos de que com a aProvação do Pro~ 
jeto, estaremos preenchendo grave la-cuna existente na 
instrumentalização dos meios necessários à consecução 
dos elevados objetivos da instituição que temos a honra 
de integrar. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1984.- Lomanto 
Júnior- Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Raimun
do Parente - Almir Pinto. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 189, D_!' 1984 

"D!spõe sobre o registro de profissionais e de em
presas nas entidades (ISC:alizadoras do exercfclo de 
profissões e dá outras providências." 

O-Ci::in8resso Nacional decreta: 
Ar"t. 1~ As-empresas ém geral, a-s cooperativas e as 

associaÇões que admitirem profissionais legalmente ha· 
bi!itados como seus responsãveis técnicos deverão abri~ 
gatoriamente, exigir- a comprovação do_ registro desses 
profissTonais- ria- en-tidade colrlpeteóte para a fiscalização 
do- exercício de suas atividades, sob pena de multa de 
meio a três maiores valores de referência. 

Parãgrafo único. O registro a que se refere o "caput" 
d~te artigo poderá ser requerido; facultativamente, pe
las entidades mencionadas que man~enhanl no seu qua-_ 
dro técnicO os profissionais referidos. 

Art ... 29 _A faculdade p(evista no parágrafo-único-do 
artigo 19 anterior não se aplica às sociedades Civis orga
nizadas para o exercício das profisSões regulamentadas, 
as quais obrigatoriamente deverão estar registradas nos 
Coiiselhos Regionais correspondentes. 

Art._ 39 Esta lei entrará em vigor mi data de_sua 
publicação, revogada a Lei n9 6.839, de 30 de outubro de 
1980, e demais disposições em Contrário. 

Justificação 

1. ô'presdtte projeto de lei tem por finalídad~-C:iisci
plicar a questãõ ínerenú! aO-registro de profiSSionais e de 
empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício pro-
fissioiial. -

2~- Na verdade, o problema do registr5?_ <_i~ -~presas 
nos ConSelhos de Profissões Regulamentadas esiâ a me
recer tratamento legãl adequado_ e_ diverso daquele até 
aqui vigente. 

3. Comô é sabido, os Conselhos Regionais..foram_le
galinente instituídos com a finalidade precfpua de fiscali
zar e regulamentar as atividades desenvolvidas pelos 
profissionais da área Correspondente. 

4. Portanto, não se poderia admitir que as. l!_tri
b_ui_ções Cspecíficas deSses Conselhos fossem desvirtuadas 
a ponto de se permitir que eles também passassem a exer
cer fiscali~ação direta sobre _as empresas que contrat_a~ 
esses prÕfissionais, exigindO· que as ineSmas igualmente 
neles se registrem. 

5 .. _A "empresa, pessoa jurídica, é parte eStranha rtl?sse
tipo de relacionamento e, conseqüentemente, a única res
ponsãbilidade ·que lhe assiste diz respeito à cirCunstância 
de que, no ato da contratação do profissional como seu 
responsável técnico, dele deverá exigir a compiovação de 
seu registro na entidade competent~ para a fiscatíza-ção 
do exercício de suas atividades. 

6. Como se vê, não hã que se confUndir ·o exúcício -
de uma ãtividade profissional que requei-o coiiheCiJl!en
to de têcnicas e habilidades próprias ao ser humano en
quanto pessoa física com o exercício de uma atividade -
industrial ou comercial por parte de uma pessoa jurídica 
da qual se -requer não conhecimentos, mas irlstrumenios, 
meios hábeis para a consecução de seus fins. Ou seja, sõ 
num sentido metafórico se pode dizer- qUe Unia émpresa 
age, posto que, de fato, quem age são os seres humanos, ·
que a integram. Destarte, o controle do exercício profis. 
sional há de ser distinto do controle dos meios hábeis 
para esse exercício, caracterizando-se, pois, competên
cias diferentes. 

1. N-o entanto, historicamente, a confusão entre es
tas cgisas, obviamente distintas, foi praticada quando .da 
edição de toda legislação inerente à matéria do controle 
do exercício das atividades profissionais. Isto porque, ao 
se disciPlinar estas, o legislador in_cluiu nelas _a empr_esa 
coinO se esta fosse capaz de assumir-as veze5-de seus res
ponsáveis técnicos. 
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8. A conseqU~ncia desta_ confusão não poderia ter 
sido ouira: em pouco tempo tornava-se possível que uma 
empresa, contando com profissionais de diversas ãreas, 
ficasse na contingência de ser fiscalizada, com obrigação 
de registro, por diversos ConSelhos, os quais lhe impu
nham exigências muitas vezes desencontradaS. e atê con~ 
traditórias, alheias à produção_ ou ao serviço prestado 
pela--organização~ -

9, O resultado disto foi a necessidade, sentida pelo 
legislador, de delimitar o campo de atuação dos diversos 
Conselhos. COm a prõmulgaçãO da Lei n9 6.839, de 30-_ 
10-80, ficou estabeleCído que "o registro de empresas e a 
anotação de profissionais legalmente habilitados, delas 
encarregados, serão obrigatórios nas entidades compe
tentes para a fisCalização do exercício das diversas pro
fisSões, em razão da atividade básica ou em relação à
quela pela qual prestem serviços a terceiros" (art. 19), 

lÕ_. _- ó -esforçO do legislador, contudo, foi em vão. A 
adoÇã~-do critério da atívidade' preponderante, peta sua 
vagueza e ambigiiídade, conduziu il.o casuismo adminis
trativo e judicial, com indesejáveiS conseqiiênCiiis p-ar~ a 
certeza e segurança jurídicas. Multiplicaram-se os pro
cessos na administração e na justiça e os defeitos antes 
apontados relativos às exigências desencontradas e con-
traditórias persistiram. - -

11. Isto mostra, claramente, que o problema não es
tava em descobrir um critério de enquadramento da ati
vidade empresarial mas em distinguir entre a figurã do 
profissional e a empresa da qual eventualmente faça par
te como seu responsãvel técnico. 

12. ASSim. sendo, temos para nós que a eXigêi1Ciã 1e
gat do registro e o poder de fiscalização exercitado pelos 
Conselhos somente deve r}revaiecer em relação à pessoa 
do profissional e, também, referentemente às sociedades 
civis constituídas por profissionais para ·a exercício d-e 
sua j)rollssão. 

13-. Poder-se-ia argumentar, em sentido contrário, 
que em det_erminadas atividades industriais e de pres
tação de serviços por empresas, haveria a necessidade da 
presença do profissional, com o que se estaria garantin
do a qualidade do produto. Seguir-se-ia a obrigatorieda~ 
d_e_de contratação, pela empresa, do respectivo profissio
nal. Todavia ~quj também é preciso distinguir entre, de 
um lado, a fiscalização do produto ou do serviço, e de 
seu processo de fabricação ou execução, e, de outro, a 
fiscalização do exercício da profissão. A necessidade da 
presença ou não do profissional para efeito da boa quali
dade do produto ou do serviço C! uma questão que afeta a 
relação e.mpresãj~onsumidor, sujeit3:, pois, a competên
cia dos órgãos públicos para tanto constituídos. Deter
minada em lei a necessidade destes profissionais, se -a em· 
presa os contrata O!l_ não, este assunto fica sujeito àque. 
les órgãos. CoiúraüindO-os, o eXercício da profissão tão
somente é que_ se contrQla pelos Conselhos. Ou seja, aos 

• ConselhÕ~ cabe o cOntrole do exercício da profissão mas 
não a decisão sobre a necessidade da utilização_do pro
fissional_ ou da boa qualidade do produto ou serviço, o 
que depende de lei específica. 

14. Por isso o presente Projeto de Lei regula, no seu 
artigo primeiro,_ tão-somente a exigência -da compro
vação da habllitação dQ profissioflil por parte da empre
sa que o contrata, mas não disciplina os casos em que 
essa contratação é obrigatória, posto que isto é atri
buição de leis especiais. 

15. Por último, o referido -Projeto vem sanar o 
problema da maior relevância pois, ao tornar facultativo 
o registro das empfesas ii.as entidades fiscalizadoras dos 
exercidoS de profissões, além de evitar entrechoques des
necessãrios entre os próprios Conselhos, pela indefinição-
que a amplitude generalizada das respectivas jurisdições 
termina por gerar, supera burocracia dispensã.vel e one
rosa. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1984.- Gabriel 
Hermes. 
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LEGISLAÇÃO C!TA!)A 
LEI No 6.839, 

DE 30 DE OUTU!!RO DE 1980 

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercíciO de profissões._ 

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

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 O registro de empresas e a anotação dos pro

fissionais legalmente habilitados, delas encarregados, se
rão obrigatórios nas entidades competentes para a fisca
lização do exe_rç_íçio d_as diversas profissões, em razão da 
atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem 
serviços a terceiros. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de !'Ua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 30 de outubro de 1980; 1599 da Independên

cia e 9211 da República. -JOÃO FIGUEIREDO ..:....:-Mu
rillo Macêdo. 

(Às Comissões de ConstitUIÇão e Juilfça e~âe Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 190, DE 1984 

Revoga os arts. 373,374,375,376,379,380,381, 
382, 383, 384, 385 e 386, da Consolidação das Leis 
do Trabalho -- CL T - e altera a redação do pará
grafo 111 do item IV do art. 389 do mesmo diploma 
consolidado. 

O Congresso NadOnal.d_ecreta: 

Art. J9 Ficam fev_ogadoS os arts. 373, 374, 375, _376, 
379, 380; 381, 382, 383, 384, 385 e 386 da CL T, seus itens, 
parágrafos e alí11eas. 

Art. 29 O parágrafo }9 do item IV do art. 389 da 
CLT, passarã a vigér com a segUinte redação: 

~·§ )9 Os estabelecimentos em que trabalharem, 
pelo menos, cem mulheres com mais de vinte e um 
anos de idade, são obrigados a manter loçal apro
priado des.tinado a abrigar seus filhos, sob vigilância 
e assistência, na Sua fase de aleitamento materno." 

Art. 39 E_sta Leí entrará_ e!fl vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O trabalho da _mulher na moderna sociedade brasilei
ra, de tão óbvio, dispensa maior adjetivação. A sua pte
s_ença_ê crescente e_constante, nos mais amplos setores da 
nossa vida, seja na política, ·na administração pública em 
todos os níveis, nas forças armadas, nas políciais, seja ci~ 
vil, seja militar, no Po_de:dudiciãrio_·e nã grande varieda
de de tarefas, cuja ação lhes permite a livre competição 
com os homens, além dos concursos e provas a que se 
submetem, com elevadQ índice de aproveitamento. 

Entretanto, a legislação trabalhista, apesar da evidên~ 
cia que o sucess_o enseja constatar, inexplicavelmente, 
apresenta dispositivos que ainda cerceiam o ingressO das 
mulheres _cm alguns setorcs_~ 

Daí decorre a presente iniciativa que visa escoirriar a 
nossa legislação trabalhista dos obstãculos que ainda se 
levantam contra o que é direito livre na competição, tan~ 
to mais que, na conjuntura econômico-socjal que atra-
vessamos, a contribuição da mulher na constituiÇão d_a ___ _ 
renda familiar não a afasta da sua sagrada missão da ma~ 
ternidade. Ao amparo legal que a sociedad_e lhe_de_'[e, ao 
lado de campanhas que se possam levar a efeitO para "o 
controle da maternidade, é justo que a mulher desfrute 
das mais amplas possibilidades de .competir, como do 
seu lídimo direito. 

Ê este o meu propósito-ao oferecer áô COngreSSO-Na
cional a oportunidade de se reafirmar no sentido de 
_aperfeiçoar a legisração trab?lhista naquilo que me pare-
ce justo e eqaitatiYo. -

Sala das Sessões, 25 de setembrq_ de _1984 . ...,..-Gabriel 
Hermes. 

LEGISLAÇÃO CITAOA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE IoDE MAIO DE 1943 

Aprova a ConSOlidação das Leis do Trabalho. 

Art. 373. A duração normal de trabalho da !_l].t~lher 
será de oito horas diáriaS_, -eXceto nos_ casos para os quais 
for flxacia d~ração inferiOr. -·-· ----·- - " 

Art._ 374. A dur:ação normal diária do trabalho da 
mulher poderá ser no máximo elevada dt; 2 (duas) h-oras, 
independentemente de acréscimo salarial, mediante con
venção ou acordo coletivo nos termos do Título VI desta 
Consolidação, desde que o excesso de horas _em um dia 
seja compensado pela diminuiç~o em outro, de mo_do a 
ser observado o limite de 48 (quarenta e oito) horas_se
manais ou outro inferior legalmente fixado. 

- Redação dada pelo Decreto-lei n' 229, de 28-2.:. 
1967. 

Art. 375. Mulher nenhuma poderá ter o seu horário 
de trabalho prorrogado, sem que esteja para isso autori
zada por atestado médico oflcial, constante de sua Car
teira de Trabalho e Previdência Social. 

Parágrafo único. Nas localidades em que não houver 
serviço médiCô oficiál, valerã para os efeitos legais o 
atestado firmado por médicos particulares em documen
to em separado. 

-V. Portaria n9 3.164, de 8 <:Je setembro de 1982 
(D.O. 16-9-1982). 

Ârt. 376. Somente em casos exc~pci!)nais, por moti
vo de força maior, poderá a duração-do trabalho diurno 
elevar-se além do limite legal ou c_onvendoriado, até o 
máximo de doze horas, c o salário-hora será, pelo me--
nos, 25% (vinte e cinco por cento) superior ao da hora 
normal. 

Parágrafo único. A prorrogação extraordinária de 
que trata este artigo deverá ser comunicada por escrito à 
autoridade competente, dentro do prazo de quarenta e 
-oito hÕras. ~ · 

SEÇÃO ll 

Do trabalho noturno 

Art. 379. :1:. vedado à mulher o_ trabalho noturno, ex~ 
ceto às maiores de 18 (dezoito) anos empregadas: 
I- em empresas de telefonia, rãdiotelefonia ou radio~ 

telegrafia; 
II - em senriço de saúde e bem-estar; 
III- em casas de diversões, hotéis, restatuantes, ba

res e estabelecimentos c_ongêneres; 
IV.....,. em estabelecimentos de ensino; 
V- que, não executando trabalho contínuo, ocupem 

cargos técnicos ou postos de direção, de gerência, de as
sessoramento ou de confiança; 

VI -na industrialização de produtos perecíveis, a 
curto prazo,durarlte o período de safra, quando ocorrer 
necessidade imperiosa de serviço, bem como nos demais 
casos em que o trabalho se fizer com matêrla_s_-primas ou 
matêrias em elaboração suscetíveis de alteraWo rápida, 
quando necessário o trabalho noturno para salvá-las de 
perda inevitável; 
_Yfl- em caso de força maior(a~:t. 50_1); 
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VIII- nos estabelecimentos bancários, noS Casos e 
condições do art 19 e seus parágrafos do Decreto-lei n9 
546, de 18 de abril de 1969; 

IX- em serviços de processamento de dados para 
execução de tarefas pertinentes à computação eletrônica; 

X- em indústrias de manufaturados de couro que 
mantenham contrátos de exporúi.Ção devidamente auto
rizados pelos órgãos públicos competentes. 

Parágrafo- único. Nas hipóteses de que tratam os 
itens VI e VII o trabalho noturno dependerã de: 

8) concordância prévia da empregada, não constituin
do sua recusa justa causa para despedida; 

b) exame médico da empregada, nos termos do artigo 
375; 

c) comunic?ção à autoridade regional do trabalho, no 
prazo de quarenta e oito hOrãs do inicio dO -perídO de tr3.~ 
balho noturno. 

Art. 38U. -------Para o trabalho a que se refere o inciso III 
do artigo anteri~r. torna-se-obrigatória, além da fixação 
dos salários por parte dos empregadores, a apresentação 
à autoridade competente dos documentos seguintes: 

a) revogada pela Lei n9 6.886, de 3 de dezembro de 
1980 (DO 4-12-1980). 

b) atestado de capacidade ftsica e mental, passado por 
médico oficial. 

Art. 381. O trabalho noturno t..las mulheres t_erá sa
lário superior ao diurno. 

§ J9 Para os fins deste artigo, os salários serão acres-
ci~os- de uÕ:la_ percentagem adicional de vinte por cento 
(20%) no mfnimo. 

-§ 29 Cada hora do período noturno de trabalho das 
mulheres terá cinqUenta e dois minutos e trinta segun~ 
dos,_ 

SEÇÃO lll 

Dos perfodos de descanso 

Art. -382. Entre duas jornadas de trabalho, haverã 
um intervalo de onze horas consecutivas, no mínimo, 
destinado ao repouso. 

Art. 383. Dur~nte a jornada de trabalho, será con
cedido à empregada um perfodo para refeição e repouso 
não inferior a uma hora nem superior a duas horas, salvo 
a hipótese prevista no art. 71, § 3'l', 

Art. 384. Em caso de prorrogação do horário nor
mal, será obrigatório um-descanso de quinze (15) minu
tos no mlnimo, antes do início do período extraordinãrio 
do trabalho. 

Art. 385. O desçanso semanal será de vinte e quatro 
(24) horas consecutivas e coincidirã no todo ou em parte 
com o domingo, salvo motivo de conveniência pública 
ou A.ecessidade imperiosa de serviço, a juízo da autorida
de compet"énte, na forma das disposições gerais, caso em 
que recairá em outro dia. 

Parágrafo único. Qbservar-se-ãO, igualmente, os 
preceitos da legislação -geral sobre a proibição de traba
lho nos feriados civis e religiosos. --- -

Art.386. Havendo trabalho aos domingos, serã Orga
nizada uma escala de revezamento quinzenal que favo
reça -o repouso dominical. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PREsiDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetOS li
dos serão publicado_s e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, proj~tos de resolução que vão ser lidos 
pelo Sr. 19-Secretário. 

São" lidos_ os seguintes 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1984 
Altera o Regulamento Administrativo do Senado 

O Senado Federal resolvç: 

Art. 11' O Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n~' 58, de 1972, passa a 
vigorar com as seguintes modificaçõe;;: 

19) O parágrafo úniêo do art. 133 passa a ter a seguin
te redação: 

, "ParágrafO único. SãO ó!gãos da Subsecretaria 
de Biblioteca: 

I - Seção de Administração 
II - Seção de Seleção e Registro de Materia 

Bibliográfico - --

III -- Seção de Processos Técnicos 
IV - Seção de Periódicos 
V ~ Seçào de Indexação 
VI - Seção de Referência Bibliográfica 
VII - Seção de Materiais Especiais 
VIII - Seção de Reprografia." 

29) As Seções a que se referem Os artigos 134 a 138, 
acrescidas das Seções de Seleção e Registro de Material 
Bibliográfico, de Indexação e de Materiais Especiais, 
passam a ter as competências constantes dos ~~guintes 
artigos: 

.. "Art. À Seção-de Administração compete: re-
ceber, controlar e distribuir o expediente da Subse
cretaria; requisitar, controlar e distribuir matc!di:ll; 
receber, informar e encãiilínhar processos; redigir a 
correspondência e executar o serviço datilográfico 
da Subsecretaria; arquivar e manter registro da cor
respondência realizada; organizar a consolidaçãO 
dos dados estatísticos; proceder ao controle interno 
do_ pessoal da Subsecretaria; e executar outras tare-
fas correlatas. _ --

Art. À Seção de Seleção e Registro -de Material 
Bibliográfico compete: definir e aplicar a política de 
seleção, aquisição e descarte de livros, periódicos e 
outros documentos gráficos, reprográficos e audio
visuais, inclusive as publicações oficiais brasileiras; 
pré-catalogar, registrar e controlar o material ad
quirido por compra,. doação ou permuta, mantendo 
atualizado o respectivo catálogo; realizar, periodi
camente, o inventáriO do material adquirido; cola
borar na atualização do Catálogo de Publicações 
Oficiais Brasileiras quanto às publicações editadas 
pelo Senado Federal; controlar as duplicatas e man
ter intercâmbio desse material com outras Bibliote
cas; manter o arquivo dos catálogos de editoras e li
vrarias; manter os Cadastros de Fornecedores, Edi
tores, Entidades Doadoras e Entidades Permutado
ras; implantar e manter atualizados os documentos 
componentes do Banco de Dados de Monografia.,. ... 
Periódicos no que se refere à aquisição; e executar 
outras tarefas correlatas:• 

Art. À Seção de Processos Técnicos compet~: 
catalogar, classificar e indexar os livros, folhetos, 
mapas e outros _materiais especiais do acervo da 
Subsecretaria; manter atualizados os documentos 
c_omponentes do Banco de Dados de Monografias; 
organizar e manter atualizados os catálogos ma~ 
nuais do autor, titulo, assunto, topográfico e siste~ 
mático; identificar externamente os documentos 
para colocação nas estantes e enviâ-los à Encad~r
nação, quando necessário; preparar os livros para 
empréstimo; promover a edição do catálogo impres
so do acervo de livros e folhetos; coordenar as diver
sas entidades alimentadoras do sistema; manter o 
controle da linguagem de indexação utilizada' pelos 
usuários; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. À Seção d'e Periódicos compete: colabo-
rar na pQlítica de seleção e descarte de periódicos; 
registrar e controlar os periódicos adquiridos e 
encaminhá-los para processamento; organizar as 
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coleções nas estantes; realizar periodicamente o in
ventário das coleções;_manter atualizado o Banco de 
Dados de Periódicos no que se refere ao .coritrole 
d3S Co!eções; providenciar a encadernação dos volu
mes; fornecer os dados da coleção de periódicos 
para o Catálogo Cotetivo Nacio_nal de Periódicos; 
pfomover a edição do Catálogo impresso da coleção 
de periódicos; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. Ã Seção de Indexação compete: estabele-
cer e aplícar a política de seleçã.o de periódicos e de 
assl!ntos que serão objeto d~ anális_e para inde
xação; indexar os artigos se1ecionad0s; manter atua
lizado o Banco de Dados de Periódicos no que sere
fere à indexação de artigos; manter atualizadas as 
listagens de consulta às referências bibliográficas in
deXadas; coordenar as diversas entidades alimenta
doraS do sistema; manter o controle da linguagem 

- de iridexãção utilizada; promover a edição de bole
, tios bibliográficos na área de ciências sociais; e exe

cutar outras tarefas correlatas. 
Art. Ã Seção de Referência BibliográfiCa coiD:-

pete: atender as consultas relativas ao material 
bibliográfico; o-rientar os consulentes, parlamenta
res, servidores do Congresso e a comunidade em ge
ral; no Uso proveitoso dos recursos da Biblioteca; 

. ---reatiz;Ir pesquisas_bibliog_ráficas; elaborar e manter 
atualizadas as bibliografias de interesse para o Con
gresso Nacional; pesquisar n-Os vários bancos de da
dos alimentados pelo Senado Federal; organizar e 
manter atualizado o serviço de Disseminação Seleti
va da Informação; controlar os empréstimos, devo
luções e reservas do material bibliográfico; manter 
intercâmbio com outras Bibliotecas e centros de 
pesquisa; registrar e cobrar as obras extraviadas ou 
não devolvidas; sugerir aquisições, cuidar da orde
nação das novas aquisições e recolocação_ dos docu
mentos nas estantes; zelar pela conservação do acer
vo, envíaildo documentos para resta-uração_ou_enca
dernação quando necessário;- fornecer cópias de tex
tOSJ>ara consulta; e executar outras tarefas correia-

- _tas. 
Art. A Seção d~ Materi~is Especiais compet~: 

indexar os artigos de jornais; . manter atualizado o 
arquiVo vertical e recuperar as informações nele 
contidas; controlar e registrar a coleção de jomais; 
providenciar, quando n~sário, xerocópias; arqui
var mapas, microformas, discos, slides e outros ma
teriaiS: que, pOr sua natureza, exijam cuidados espe
ciais de armazenamento e conservação; e executar 
outras tarefas correlatas." 

311) O CSpítulo I, do Título III, do Livro I, ê acrescido 
mais de uma Seção ... Dos auxiliares de Biblioteca, com o 
seguinte arti.szo" 

.. "Art. Aos auxiliares de Biblioteca incumbe 
auxiliar os chefes de Seção na execução das tarefas 
peculiares à função e outras atividades correlatas." 

4'>') A Tabela de Distribuição de Funções Gratificadas 
(Anexo LI), do Quadro P~;rma_ne_nte do Senad9 Federal, 
passa a vigorar com os seguintes acrêscimos: 

03 (trôs) Chefes de Seção - FG - 2~ 
04 (quatro) Auxiliares de Controle de informação -

FG-3 ~ -
OS (oito) Auxiliar:_es de Biblioteca - FG - 4 
Art. 29 A Subsecretaria de Pessoal providenciará a 

republicação do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal renumerando seus dispositivos, de acordo 
com as alterações decorrentes desta Resolução. 

Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4'~ Revogam-se as disPosições em contrário 

Justificação 
O presente Projeto de Resolução visa criar estrutura 

inteírame-nre nova e funcional para a Subsecretaria de 
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Biblioteca. Essa modificação se impõe em conseqílência 
do aumento de encargos atribuídos a essa Subsecretaria, 
a·partir do perlodo que procede da edição da Resolução 
n'í' 58,- de 1972. A estrutura atual está bem aquém das 
reais necessidades do órgão. A automoção do processa
mento têcnico do acervo, os numerosos convênios assi
nados entre a BiblioteCa do Senado Federal e Bibliotecas 
de outros órgãos para utilização dos Bancos de Dados 
-;upervisioni:ldos pela Biblioteca do Sen~do Federal, a 
implantação do sistema de Administração da Biblioteca, 
envolvendo, entre outros serviços, a aquisição de livros e 
periódicos, o aumento considerável do númer_o de pes
quisas e consultas eru conseqüência da instalação de ter
minais em diversos órgãos públicos, vêm, há muitO, mos-· 
fraOáO a necessidade de uma reestruturação da Bibliote
ca, como medida para melhor divisão de responsabilida
des e atribuições. A proposição que ora apresentamos 
pretende uma reorganização mais racional dos seus ser
viÇos, que possibilite um melhor atendimento à Casa, no 
que se relacione à área de documentação e informação 
bibliográfica. 

A criação da Seção de Seleção e Registro de Material 
Bibliográfico, desdobrando-se da Seção de Adminis
tração, vem corrigir o equfvoco de se concentrar nesta 
Seção tarefas eminentemente têcnicas -que fogem ao âm
bito de uma Seção Administrativa, 

A criação da Seção de Indexação, desdobrando-se da 
Seção de Periódicos, vem possibilitar também uma me
lhor racionalização dos serviços, ao separarmos o con
trole e manutenção da coleção de periódicos do trabalho 
de reflexão à leitura, análise e interpretação dos artigos. 

A criação da Seção de Materiais Especiais justifica-se 
pela necessidade de liberar a Seção de Referência, sObre
carregada com as múltiplas tarefas de pesquisa e atendi
mento aos usuários, da organização e manutenção dos 
arquivos de recortes de jornais e de outros materiais eS
peciais. 

Sala da Comis_são Diretora, 24 de setembro de 1984. 
- Lomanto Júnior- Henrique Santillo- Lenoir Vargas 
- Raimundo Parente - Martins Filho - Almir Pinto. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1984 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução nl' 58, de 1972, e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve; _ 

Art. 11' O Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução nl' 58, de 1972, passa a 
vigorar com as alterações introduzidas por esta Reso
lução. 

Art. 21' A Subsecretaria de Pessoal, a Subsecretaria 
Financeira e a_ Subsecretaria de Patrimônio, a que se re
fer~ o art. 93, parágrafo único, incisos III, IV e V, pas
sam a denominar-se, respectivamente, Subsecretaria de 
Administração de Pessoal, Subsecretaria de Adminis
tração Financeira e Subsecretaria de Administração de 
Material e Patrimônio, com a estrutura e atribuições 
constantes dos a_Eti~~ 96 a 112, cujas redações se alteram 
nos seguintes termo~: 

Art. 96 À Subsecretaria de Administração de 
Pessoal compete coordenar, orientar, controlar e 
executar a política de administração de pessoal e de 
recursos humanos adotada para os servidores do Se
nado Federal. 

Parágrafo Único. São órgãos da Subsecretaria de 
Administração de Pessoa.!: 

I __,.. ServJço de Cadastro Funcional; 
ll- Serviço de Registro; 
III-Serviço ·de Instrução Processual; 
IV- Serviço de Selição e Aperfeiçoamento de 

-·Pessoal; 
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V --Serviço de Controle dei !nativos; e 
VI- Seção de AdminiStração. 
ArL _ 97 Ao Serviço de Cadastro Funcional 

compete o cadastramento geral dos seMdores do 
Senado Federal; a expedição de documentos diver
sos; e a execução de outras tarefas correlatas. 

§ 1~ São órgãos do Serviço de Cadastro--Fun~ 
cional: 

I - Seção de Cadastramento; 
II - Seção de Expedição de Documentos Diver

sos; 
111-Seção de Assentamentos Funcionais_e_Ar_

quivo; 
IV- Seção de Registro e Freqfiência. 
§ 2"' Ã Seção de Cadastramento compete pro

mover o cadastramento geral dos servidores do Se
nado Federal, assim como manter a sua permanente 
atualização; providenciar o registro de concessão de 
salário-família, gratificação adicional por tempo de 
serviço e outras vantagens regulamentares; provi
denciar a implantação e atualização de dados relati
vos ao _do sistema integrado de administração de 
pessoal junto ao PRODASEN segundo manuais de 
procedimentos pertinentes; preparar alteração de 
natureza financeira destinadas à elaboração das fo
lhas de pagamento mensais; e execotar outras tare
fas correlatas. 

§ 3"' À Seção de Expedição de Documentos Di
versos compete instruir e preparár certidões, atesta
dos e declarações de interesses dos servidores; pre
parar propostas para emprêstimos sob consignação 
em folha de pagamento, observada a legislação es
pecífica- e executar 'outras tãrefãs cOrrelatas. 

§ 4~> À Seção de Assentamentos Funcionais e 
Arquivo compete organizai, ·atuãlizar e controlar os 
assentamentos individuais de servidores; manter e 
guardar em arquivos própriOs de documentos fun
cionais diversos,_ e exeCutar outrã:S--tarefas correla
tas. 

§ 59 À SeçãO de Registro de FreqUência Compe
te organizar e controlar as infoimaçõeS sobre a fre
qüência de servidores procedendo quinzenalmente o 
seu registro em Boletins próprios; controlar as co
municações sobre comparecimento de servidores às 
sessões extraordinárias do Senado Federal e conjun
tas _do Congress6Nacional para efeito de pagamen
to; e executar outras tarefas correlatas._ 

Art. 98 Ao Serviço de Registro compete orga
nizar os assentamentos individuais dos Senadores; 
expedir documentos e carteiras de identificação de 
Senadores; elaborar e atualizar títulos de nomeação 
de servidores; elaborar minutas de atos div_ersos re
lativos a pessoal; promover a publicação oficial de 
a tos administratiVos e -executar Outras tarefas corre
latas. 

§ I"' São órgãos do Serviço de Registro: 
I - Seção de Cadastro Parlamentar; 
II- Seção de Elaboração do Boletim de Pessoal; 
III --Seção de ApOstila de Títulos 
IV- Seção de Contrle de Lotação 

§ 2<;> À Seção de Cadastro Parlamentar coJnpete 
organizar, atualizar e controlar os assentamentos 
individuais dos Senadores; confeccionar e controlar 
a expedição de carteiras de identidade de Senadores; 
preparar e atualizar fichas de dados indivíduais dos 
Senadores; preparar certidões; e executar outras ta
refas correlatas. 

§ 3"' À Seção de elaboração do Boletim do Pes
soal compete coletar e catalogar dados, atos deci
sórios, bem como os dernais documentos suscetíveis 
de publicações; compor datilograficamente; prepa
rar sua diagramação e paginação; procedei' a revi
são da montagem gráfica; relacionar e mariter o en-
dereçamento dos destinatáriOs; -coiitrolar a circu
lação e distriOuição do Boletim do Pessoal; encami-
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nhar à _publicação no Diá~io do Congresso Nacional 
- Seçào II as matêrias pertirieriieS à iidininistraçãO 
de pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 4"' À Seção de Apostila de Títulos compete 
expedir e atualizar títulos de nomeação de servido
res de acordo com a legislação em vigor; e executar 
outras tarefas correlatas. 

§ 5"' Â Seção de Controle de Lotação compete 
exercer o controle e atualização da lotação de servi
dores; preparar minutas de portarias e outros atos 

--pertinentes à lotação de servidores; e executar ou
tras tarefas correlatas. 

Art. 99. AO Serviço de Instrução Processual 
compete informar e inStruir processõS I'eferefliés a 
pessoal; elaborar e preparar a expedição de normas 
que facilitem a aplicação uniforme da legislação es
tatutária e celetista e executar outras tarefas correla
tas. 

§ l"' São órgãos do Serviço de Instrução Pro-
cessual: 

I - -Seção de Pesquisa; 
II - Seção de Redação; 
III - Seção de Controle de Legislação e Juris

prudência. 
§ 29 À Seção de Pesquisa compete preparar a 

coleta de dados e informações indispensáveis à ins
trução processual; reunir pastas funcionais e demaís 
elementos para a eiã.borã.ção de informaÇão relativa 
a pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 3"' A Seção de Redação compete preparar a 
redação e datilografia das inrormações relativas a 
pessoal estatutãrio e celetista; e executar outras tare
fas correlatas. 

- § 4"' À Seção de Controle de Legislação e Juris
prudênCia compete preparar e contfolar arquivos de 
legislação e de decisões administrativa internas, do 
Poder Judiciãrio e do Tribunal de Contas da União, 
relativas a Pessoal; preparar e controlar fichãrios 
ordenados por ordem alfabética, sobre legislação e 
jurisprudência publicadas no DiáriO Oficial da 
União o, Diãrio da Justiça e Diãrio do Congresso 
Nacional; e executar outras tarefas corúlatas. 

Art. 100. Ao Sérviço de SeteÇão e Aperfeicoa
mento de Pessoal compete planejar e executar, de 
acordo com orientação superior e em cõlaóoração 

~ cOm outros órgãOs,-programaS de seleção para in
gresso nos Quadros de Pessoal do Senado Federal; e. 
outros destinados à Progressão e Ascensão Funcio
nal; planejar e realizar treinamento permanente de 
servidores; e executar outras tarefas correlatas. 

§ }9 São órgãos do Serviço de Seleção e Aper-
feiçoamento de Pessoa.l: 

I - Seção de Avaliação de Desempenho; 
II - Seção de Planejamento de Concursos; 
III- Seção de Execução; de processos seletivos; 
IV- Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento. 
§ 2"' À Seção de Avaliação de Desempenho 

comPete realizar estudos necessários à implantação 
sistemãica e periódica de avaliação de_ desempenho' 
dos servidores do Senado Federal; propor medidas 
que visem a permanente atualiúr.ção; racionalização 
e apuração-dos Boletins de Avaliação; manter qua
dros demonstrativos nomináis do pessoal em con
dições de concorrer a progressão horizontal, pro
gressão vertical, progressão especial e ascensão fun
cional; planejar e executar todas as tarefas relativas 
ao levantamento de vagas para efeito de ascensão e 
progressão funcional; preparar levantamento sobre 
os critêiios -de classificação de candidatos a pro
gressão e ascensão funcionais; e eXecutar oUtras ta
refas correlatas. 

§ 3~> À Seção óe Planejamento de Concursos 
compete elaborar instruções e programas de concur
sos_ internos e exterrios; baixar editais fixando locais 
e datas de realização, identífiCação e vista de "{)fOVaS; 
determinar, mediante Snâlise de atribuições dos car-

gos e empregos_do Senado Federal, requisitos míni
mOs indispensáveis para elaboração de provas; 
articular-se com os órgãos competentes quando da 
elaboração das instruções de concursos, com o obje
tivo de fazer cumprir as exigências legais ou regula
mentares atinentes ao exercfcio de determinadas ati
vidades profissionais; estudar e sugerir a convetiiêit
cia e oportunidade de prorrogação dos prazos de 
validade de concursos; sugerir e convocar examina
dores para organização, execução e julgamento das 
provas; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 4"' À Seção de Execução de Processos seleti
vos compete executar os con-cursos de provas e pro
vas e títulos inclusive os destinados a progressão e 
ascensão; manter registro atualizado do processa
mento dos concursos, em suas diversas fases; divul
gar as datas de abertura de inscrição,- realização, 
identificação e vista de prova e os resultados par
ciais e finais dos concursos; abrir, encerrar, aprovar 
e cancelar inscrições, baixando os respectivos edi
tais; orientar os candidatos no sentido de que a ins
crição se processe com a observância das respectivas 
instruções; e executar outras tarefas correlatas. 

§ SQ À Seção de Treinameto e Aperfeiçoamento 
compete executar estudos e pesquisas destinados a 
Verificar a necessidade de treinameto de pessoal do 
Senado Federal; realizar em carãter permanente 
cursos destinados a especialização, aperfeiçoamen
to, adaptação e readaptação de seus sevidores; coor
denar a açã_o dos professores dos respectivos cursos; 
colaborar na elaboração de convênios com outras 
entidad~ para fins de treinamento; coodenar a efe
ciência dos curs_os ministrados, inclusive a utilização 
de processos audiovisuais; e executai' outraS tarefas 
correlatas. 

Art. 101, Ao Serviço de Controle de Inativ.os compe
te efetuar o cadastramento geral dos servidores inativos 
do Senado Federal, dos servidores demitidos, exonera
dos e dos falecidos, instruir e providenciar a relneSsa de 
processos de aposentadoria ao Tribunal de Contas da 
União; informar e organizar processos i::fe pensionistas; e 
eXecutar outras tarefas correlatas. 

§ I"' São órgãos do Serviço de Controle de Inativos: 
I- Seção de Cadastro de !nativos; 
II- Seção de Expedição e Arquivo; 
HI- Seção de Informação e Jurisprudência 
§ 29 À seção de Cadastro de !nativos compete pro

mover o cadastro de sevidores aposentado, demitidos, 
exonerados e falecidos, elaborar títulos declaratórios de 
inativos e apostilas respectivas; encaminhar informações 
ao sistema de processamento de dados; expedir certidões 
e outros documentos relativos a sevidores inativos; e exe
cutar ·outras tarefas correlatas. 

§ 3"' À Seção de Expedição e Arquivo compete pre
parar a remessa de processos e informações ao Tribunal 
de Contas da União, relativos a sevidores aposentados; 
prepafar e remeter ao MiniStêrio da Fazenda, ao Institu
to Nacional de Previdência Social e outros órgãos públi
cos, processos e informações relativos a pensionistas de 

-seVidores falecidos; manter atualizados arquivos de pas
tas de documentos de sevidores aposentados, demitidos, 
exonerados e falecidos; e executar outras tarefas correla
tas. 

§ 49 À Seção de Informação e Jurisprudência com-
pete preparar processos de aposentadoria a serem enca
minhado~ para julgamento do Tribunal de Contas da 
União~ manter sob controle a legislação e jurisPrudência 
sobre aposentados e pensionistas; executar outras tarefas 
correlatas. __ 

Art. I 02 A Seção de Administração compete rece
ber, controlar e distribuir o material e o expediente da 
Subsecretaria; executai trabalhos datilográficos; organi
zar e COnsolidar dados estatfstiC-os, Proceder ao controle 
interno. do pessoal da Subsecretaria; elaborar os registras 
de proto-colo do expediente sobre assuntos de Adminis-
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tração de Pessoal; preparar minutas de ollcios a Serem 
expedidos; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 103 Ã Subsecretaria de Administração Finan
c_eira compete coordenar, orientar e controlã.r a eXecução 
do Sistema'de Administração Firianceira e Orça"mêntâria 
do Senado Federal; coordenar a elaboraçã_o das pres
tações de contas trimestral e anual; coordenar a elabo
ração da proposta orçamentária e os pedidos de abertura 
de créditos adicionais;-executar a fiscalização dos crédi
tos, o processamento das despesas e a preparação dos 
pagamentos de Senadores, servidores e fornecedores; e 
coordenar a execução de medidas relativas ao cronogra
ma de desembolso financeiro e créditos adicíonais. · 

Paragráfo ÚnicO. São Órgãos da Subsecretaria dé Ad~ 
ministração Financeira: 

I - Seção de Administração: 
II -Serviço de Administrã.Çãci e Pagamento de Pes~ 

soai; 
Ilf- Seviço de AdministraÇão Financeira 
IV- Seviço de Administração Orçamentária. -~ 

Art. 104 À Seção de Administração compete rece~ 
ber, controlar e distribuir o material de expediente da 
Subsecretaria; executar os trabalhos dati!ográficOs e de 
reprografia; organizar· a consolidação dos dados estatís~ 
ticos_; proceder_ ao controle interno do pessoal da Subse
cretaria; assitir ao Diretor da Subsecretaria no encami
nhamento de informações relativas à disponibilidade 
orçamentária existente, com vistas às compras, obras e 
serviços; encaminhar informações ao Sistema de Proces
samento de Dados, de acordo com os manuais de proce-
dimentos pertinentes; e executar outras tarefas cOr!ela
tas. 

Art. tOS Ao Serviço de Admii:tistração e Pagamento 
de Pes::;oal compete coordenar, organizar e supervisionar 
todos os trabalhos das Seções a ele subordinadas; elabo
rar os cronogramas das folhas de pagamento de acordo 
com a orientação da Subsecretaria de Administração Fi
nanceira; elaborar os demostrativos dos dispêndios glo
bais de despesa com pessoal, tendo em vista a pio[iosta 
orçamentária e os créditos adic.ianais;_mantú- entendi
mentos junto ao Cintro -de InformátiCa e Precessamento 
de Dados do Senado Federal no senrido de atualizar as 
informaçôes junto ªo ~_isteffia d~ PiõceS.samepto" de Da
dos, acompanhando o andamento da eleboração das fo~ 
lhas de pagamento; encaminhar informações ao Sistema 
de Processamento de Dados, de acordo com os manuais 
de procedimento pertinentes; e exeCutai- ciLiifãStareras 
correlatas. 

§ 1«> São órgãos do serviço de Administrãção ·e-·Pa~ 
gamento de Pessoal: 

1.- Seção de Pagamento de Parlamentares e Pessoal 
!nativo; ---

11 - Seção de Pagamento de Pessoal Ativo; 
III- Seção de Pagamento_de Pessoal Temporário; 
§ 2«> À Seção de Pagamento de Par Jantares e Pessoal 

Inativo compete calcular os subsídios, a ajuda de custo 
dos SenhOres Senadores, a ajuda· de transporte nos Esta
dos, e os pagarnetos relativOs ã Proventos e Vantagens 
dos sevidores !nativos e Pensionistas; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor
do com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

A Seção de Pagamento de Pessoal Ativo compete caiR 
cular os- pagamentos relativos a vencimentos e_vantagens 
dos servidores Ativos; regiStrar aS alterações de caráter
financeiro relativas a esses servidores; elaborar a folha de 
pagamento dos consignatários e pCilsirinistas; organizar 
o mapa para atender a relação Anual de Informações Sa
cias - RAIS; organizar o mapa de seviços extraordiR 
nários; encaminhar inform-ações ao Sistema de Processa
mento de Dados de acordo com os manuais de procedi
mentos pertinentes; e executar outras tarefas correlatas. 

§ 49 À Seção de Pagamento de Pessoal Temporário 
compete elaborar as folhas de pagamento dos sevidores 
contratados sob o regime da Consolidação das Leis de 
Trabalho do Senado Federal; registrar as alterações de 
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ciráú~i-- fínancefro relativas a esses sevidores; elaborar os 
contratos de trabalho e proceder às anotações na Cartei~ 
ra de Trabalho e Previdência Social, de acordo com o 
qUe CJispõe a legislação ein vigor; elaborar as folhaS de 
pagamento dos consignatários relativas a esses servido
res; _organizar os mapas para atender a Relação Anual de 
InformaÇões Sociãis - RAIS; elãborar as Relações-i-elaR 
tivas ao Cadastro Geral de Empregados e Desemprega~ 
dos- RE, a ser encaminhada quizenalmente à Delega
cia Regional do Trabalho; elaborar as Guias de Recolhi
mentos dos Encargos Sociais - Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço e demais encargos; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor
do com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

Art. l 06. Ao Servíço de Administração Finan~ 
ceira compete preparar e classificar os docUmentos 
contábeis do Senado Federal; registrar e controlar 
os documentos contábeis e os saldos verificados; 
elaborar os Balancetes e DemonStratiVos Contábeis 
doS SiStem-as Orçamentário, Financeiro, Patrimo~ 
nial e de Compensação do seriado Federal, bem-
comO o Quadro das VariaÇõeS P8.trimonials, 
assinando-os jUntamente com o Diretor do 61-gâci; 
preparar a Prestação de Contas; controlar as contas 
bancárias; supervisionar e coordenar os trabalhos 
das Seções a ele subordinadas; analisar balancetes e 
balanços das Unidades da Administração e das enti
dades subvencionadas; assinar todos os expedientes 
referentes ao serviço; encaminhar informações ao 
Sistema de Processamento de Dados de acordo com 
os manuais de procedimento pertinentes; e executar 
outras tarefas correlatas. 

§ l9 São órgãos do Serviço de Administração 
Financeira: 

I - Seção de Contabilidade; 
II- Seção de Análise e Conferência; 

III - Seçào de Pagamento. 
§ 29 À Seção _de Contabilida_de compete efetuar 

a conferência dos processos pagos; efetuar lãnça~ 
mentos de receita e despesa, bem como os lança
mentOs contábeis em formulários próprios-para fins 
de processamento de dados; conferir os lançamen
tos efetuados pelo Centro de Informática e Proces
samento de Dados, procedendo às correções neces
sárias; elaborar mensalmente o balancete do Senado 
Federal; consolidar mensalmente os ba.lancetes das 
três Unidades Orçamentárias (Senado, CEGRAF e 
PRODASEN), para serem enviados à _Secretaria 
Central de Controle Internb"- SCCI- SEPLAN, 
e ao Tribunal de Contas da União- TCU; Claborar 
trimestralmente a Prestação de Contas do Senado 
Federal, para a Comissão Diretora; efetuar o encer
ramento e a reabertura das contas do exercício; ela

-borar anualn1~0ú: a -Prestação de ContM do Se-nado 
Federal, para ser enviada ao Tribunal de Contas da 
União; analisar balancetes e balanços dos órgãos da 

_ AdministraÇão e daS entidades subvencionais; man
ter intercâmbio de informações ·com as Seções de 
Análise e Conferência e a de Pagamento, visando 
uma melhor adequação no processo de adminis
tração financeira; e executar outras tarefas correla
tas. 

§ 39 Ã.S.eção de AnáÜSe e conferência compete 
registrar e controlar os documentos que deram en
trada para liquidação e pagamento, em fichas pró
prias e por fornecedores; efetuar a conferência e 
análise desses documentos; efetuar a baixa dos em
penhos emitidos, quando da liquidação da despesa; 
compor os processos que deverão conter os docu
mentos exigidos pela legislação pertinente;_contro~ 
lar as concessões de suprimento de fundos; manter 
intercâmbio de informações com as Seções de Con
tabilidade e a de Pagamento, visando uma melhor 
_adequação no processo de administraçãO financeira; 
e executar outras tarefas correlatas. 
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§ 49 À Seção de Pagamento compete manter 
sob sua guarda os cheques, ordens bancárias, valo~ 
res e toda do_cumentação contâbil, inclusive a refe
rente aos processos licitat6rios com trânsito- -pela 
Subsecretaria rl:e Património; preencher os docu
mentos referentes a pagamentos; encaminhar os do
cumentos, acompanhados do respectivo processo, 
para a competente assinatura do Diretor da Subse
cretaria de Administração Finailceira e do Ordena
dor da Despesa; remeter à Seção de Contabilidade 
os processos pagos, bem como a posiÇão do saldo fiR 
nanceiro; controlar a credencial de fornecedores e 
r_epresentantes legais, para pagamento; encaminhar 
aos agentes fimlnceiros todo e-qualquer documento 
que autorize movimentação nas contas bancárias do 
Senado Federal, inclusive- tOthi:ls de pagamento, pa
ga!llentos -a terceiros e recolhimentos ~e qualquer 

natureza; e executar outras tarefas correlatas. 
Art. 107. Ao Serviço de Administração Orça

mentâríã-compete superVisionar e coordenar ostra
balhos das Seções a ele subordinados; dirigir e coo r-

- denar os assuntos relativos à elaboração e execução 
orçamentária, de acOrdo com as instruções baixadas 
pela Comissão Diretcira e demais normas legais que 
disciplinam a matéFía; propor a abertura de créditos 
adicionais; elaborar efou autorizar as normas de 
administração orcamentãria, no âmbito do Senado 
Federal; elaborar o cronograma de desembolso fi
nanceiro do orçamento e dos créditos adicionais 
aprovados pelo Senado Federal; consolidar as pro
postas orçamentárias, créditos adicionais e demonsR 
trativos das despesas com pessoal e_encargos sociais 
das Unidades Ç>rçamentárias; proceder o ac~mpa
nhamento fisicÚ-financeiro dos projetas e atividades 
constantes do Orçamento das unidades orçamenM 
tárias à o Senado Federal; encaminhar informações 
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimentos pertinentes, a 
executar outras tarefas correlatas. 

§ 1? São órgãos do Serviço de Admmistração 
- Orçamentária: 

l- Seção de Elaboração Orçamemana; 
II - Seção de Execução Orçamentária; 

III- Seção de Acompanhamento Flsico e Fi
nanceiro. 

§ 29 A Seção de Elaboração Orçamentária 
compe~e e!?borar a proposta orçamentária do Sena
do Federal, de acordo com as instruções bãixadaS
Peta Comissão Diretora e_demais normas legais que 
disciplinam a matéria; acompanhar a execução da 
Lei Orçamentária e dos Atos Pertinentes aos crêdi
tos adicionais, no âmbito do Senado Federal; exa~ 
mhiãr e pro-ceder àS alterações no Õrçamt:nto deta
lhado _p_or programa de trabalho ~ natureza da des
pesa; elaborar proposta para abertura de créditos 
adicionais e administra-los quando aprovados; ela
borar O cronograma de desembolso financeiro do 
orçamento -e dos créditos adicionais aprovados no 
Senado Federal; manter registro atualizado dos da
dos relativos a compromissos financeiro
orçamentários assumidos, com vistas à elaboração -
da proposta orcamentária e créditos adicionais; elaR 
b~rar efou_ atualizar normas de ad~inistração orça
mentária, no âmbito do Senado Federal; consolidar 
as propostas orçamentárias; créditos e demonstrati
vos das despesas com pessoal e encargos sociais das 
Unidades Orçamentárias; elabo·rar análise critica, 
através de relatórios e gráficos, evidencüiildo a··sí~
tuação orçamentária; manter intercâmbio de infor
mações com a Seção de Exe_cução Orçamentária, vi
sando urna melhor adequação no processo de admi
nistração orçamentária; encamínhar informações ao 
Sistema de Processamento de Dados, de acordo 

_ com os manuais de procedimento pertinentes; e exe
cutar outras ta,refas correlatas. 
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§ 3"' À SeÇão de_ Ex.ecução Orçãmentãfia com
pete controlar a aplicação dos recursos orçamen
târios e extra-orçamentários, atravês de registras 
diários que evidenciem a situação das dotações; to
mar conhechnento dos empenhos da despesa e de 
anulação -da despesa, emitindo as Notas Orçamen
tárias, na Conformidade das normas pertinentes em 
vigor;_ elaborar demonstrativos mensais sobre a exe
cução orçamentária, evidenciando as dotaçÕes, os 
empenhos, e anulações ·emitidas e os saldos, bem 
como análise crítica da posição orçamentária; efe
tuar a codificação, de acordo com a classifícação 
funcional programática:; dos documentos a serem 
empenhados; proceder a informação prcfcessual 
com demonstração do bloqueio de recursos orça~ 
mentárioS e a situação na dotação, com vistas à 
compra, obras e servíç_os; efetuar -o acompanhamen
to sistemático das normas afins; elaborar demons
trativos evidenciando a necessidade de abertura de 
créditos adicionais; manter iOtei'Cãrilbio de "infor
mações-com a Seção de Elaboração Orçamentária, 
visando uma melhor adequação no Processamento 
de Dados, de acordo com os manuais de procedi
mento pertinentes; -e executar oUtras tarefas correla
tas. 

§ 41' À Seção- de Acompanhamento Físico e Fi
nanceiro --compete proceder ao acompanhamento 
físico e finã.nceirp da execUção-Orçãmeiltária, por 
projetas e atividades; controlar a despesa decorrente 
da execução dos contratos e convênios firmado_s 
pelo Senado Federal, no âmbito das Unidades 
Orçameritárias; cOntrolar o siiitem-a -de pre\risãó das 
despesas setoriãis-; j)repinindo ínfcifnieS-par'ã a ala
boração orçamentária; encaminhar informações ao 
Sistema de_ Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimento pertinentes; e ixe- -
cutar outras tarefas correlatas. 

Art. 108., À Subsecretaria de Administiãção de
Material e Patrímônio -compete Cõoideilar, orientar 
e controlar a execução das ativídades do sistema de 
administração de material e do patrimônio do Sena
do Federal. 

Parágrafo único. Sãci_órgãos da Subsecretaria 
de Administração de Material e Patrimônio: 

I- Serviço de Aquisição de Material; 
I I- Serviço de-controle e Tombamento de Bens; 

III- Serviço de Almoxarifã.do; e 
IV - Seção de AdmlniStraçâ"O. -

Art. 109. Ao Serviço de Aquisição de Material 
compete elaborar as normas de padronização do 
material; organizar o calendário_ de comprãs; insM 
truir os procesSos de aquiSição de mateiíãl; preparar 
editais- i _expedir cartas-convites; VériliCã.r ãs dispo~ 
nibilidades orçamentárias para as aquisições; pro
cessar e ·manter atualizado o cadastramento de fir
mas fornecedoras; efetuar as diligêricias~n-eeess-árias 
ao fiel cumprimento de normas lCgais aplicáVeis às 
licitações e··compras de "qualquer natuieza; atender 
às solicitações da COmiSSãO- Permanente de Lici
tação e executar outras tarefas correlatas. 

§ 1~ São- órgãos do Serviço de Aquisição de Mã.
terial: 

I - Seção de Compras; 
II- -Seção de Cadastro de Fornecedores; 
III- Seção de Contfole de Contratos; 

IV- Seção de Coiltrole e Arquivo de Documen-

t~;- Seção de Manutenção e Assistência Técnfi:a
de Máquinas. 

§ 29 À Seção de Compras con:rpete processar e ~ 
instfuir os processos de aquisição de material com a 
fiel observância das normas sobre licitação e enqua
dramento correto no elemento de despesa próprio; 
elaborar normas sobre padronização e especificação 
do material; organizar o calendário de compras; 
preparar editais e_ expedir cariasMconVite; atender às 
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so1icitações-da Comissão Permanente de Licitação e 
executar outras tarefas correlatas. 

§ 3~' À Seção -de Cadastro de Fornecedores 
compete processar e manter atualizados os registres 
cadastrais de habilitações de firmas __ forneç_~doras; 
expedir cettífiCã:doS de registro aos interessados ins
critos; efetuar as diligênclã.s necessárias ao cumpri
mento de exigências legais quanto a_ prazos de vali
da-de de documentos apresentados; atender-às solici
tações da Comissão Permanente de Licitação e exe
Cutar outras tarefas correlatas. 

"'"§ 41' Ã Seção de Confrole de Contratos compe
te acompanhar, controlar e fiscalizar a ex~çãO dos 
contratos de locação de se(yi_çoS de manutenção e 
assistência técnica d(: equipamentos diversos, dos 
contratos de forneçlmerito de livros e periódicos; 
dos contratos de fornecimento de gêneros alimentíM 
cios; conferir notas fiscais e fatoras respectivas; 
manifestarRse quanto aos reajustes contratuais proM 
postos e executar outras tarefas correlatas. 

§ 5" À Seção de Controle e Arquivo de Doeu- _ 
m~ntos_co_mpete receber, processar, manter aguar
da e praticar todas as ações necessárias à regularidaM 

- _de dos documentos e processos de aquisição de m~
terial e outros que lhe forem encaminhados; dassifiM 
car e codificar as informações destinadas à alimen
tação do Sistema de Processamento de Dados e exe
cutar outras lafefas CõiTelatas. 

§ 6" Ã Seção de Manutenção e Assistêncta Téc
nica de Máquinas compete providenciar e conttolar 
o atendimento dos pedidos de execução de serviços 
de_ assistênca té_cnk;:t -de máquinas de escrever, reM 
produtoras de textos, _calculadoras e outras, pelas 
f}rmas contratadas para esse fim; receber; distrit;.uir 
e recolher máquinas; exercer o controle_ de qualidaM 
de dos serviços prestados e equipamentos adquiri
dos; manter o controle rígido da numeração patri
m_ónial informando_ a Seção de Tombamento e loca
lização dos equipamentos que lhe _estão afetos; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 110. Ao Serviço de Controle_ e Tomba
mento de Bens compete padronizar, especificar, Co
dificar e catalogar os bens patrimoniais; realizar o 

- controle de t_ombamento periódico dos mesmos e 
manter o respectivo cadastro; classificar o material 
permanente; inventariar anualmente os bens patriM 
moniais, relacionando os que forem considerados 
inservíveis, passíveis de alienação ou de recuperação 
economicamente viâvel; conservar sob sua respon
sabilidade as escrituras do patrimônio imobiliário 
do Senado Federal e executar outras tarefas correla
tas. 

§ !I' São órgãos do Serviço de Controle e Tom
bamento de Bens: 

I --S~o de Tombamento; 
II- Seção de Controle. 

§ 2~' À Seção de Tombamento compete realizar 
a identificação de cada objeto com a r:especfiva pia

- queta numérica; discriminar a espécie, a localização, 
- o estado de conservação, valor e outros dados ne-

cessários à elaboraçãO do inventário anual; avaliar e 
relacionar os bens considerados inservíveis e execu~ 
tar outras -tarefas Correlatas. 

§ 3~' . À Seção de Controle compete efetuar o re
gistro, por órgãos, dos betls distríbuídos~ organizar 
e manter atualizado fichário de controle de termos 

--=-de responsabilidade dos titulares da guarda _de bens 
~atrimoniais; elaborar, em colaboração com a 
Se_ção de Tombamento, os levantamentos com da
dos predso-s desti~ados ao inventârió aiuial; classifiM 
car e codificar as informações de sua área destina
das à alimentação do Sistema-de Processamento de 

Dados, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 111 Ao Serviço de Almoxarifado compete 
receber, conferir, guardar e controlar a distribuiçâo 
dos materiais adquiridos pelo Senado Federal; exer-

cer o c-ontrole de qualidade sobre bens a serem esto~ 
cados; manter e zelar pela correta escrituração das 
entradas e saídas; atender as aquisições dentro dos 
limites de fornecimento estabelecidos; elaborar da
dos estatísticos de consumo de material; propor, se 
n-ecessário, providências para corrigir deficiências 
nas condições de estocagem dos depóSitos; propor a 
recuperação de materiais pasSíveiS de reuti!TiaÇão e 
de -medidas para evitar desp6rdíci0s ou ·usO inade
quado de materiais e executar outras tarefas correla
__tas. 

§ 19 São órgãos do Serviço de Almoxarifado: 

T- Seção de Recebimento e Conferência de Ma
terial; 

II- Seção de Atendimento; 

III- Seção de Controle e Estocagem de Mate· 
rial. 

_ § 2'? À Seção de Recebimento e Co_nferência de 
Material compete receber, conferir, classificar edis
por o material em lugares próprios; vei'ífiCãr Jieri-0-

-dicamente as condições técnicas de estocagem; zelar 
pela conservação de materiais sob sua guarda e exe
_cutar outras tarefas correlatas. 

§ 39 Ã Seção de Atendimento compete distri
buir o material mediante requisição própria; manter 
escrituração das saídas de material e executar outras 
tarefas corielatas. 

§ 41' Ã Seção de Controle e Estocagem de MaM 
teria! compete manter a escrituração própria de sar
das e entradas de material evidenciando níveis de es
toque; registrar dados estatísticos do consumo de 
material com vistas à elaboração do calendário dç 
compras; comunicar ao Serviço de Co_rripras as 
ocorrências sobre deficiências do material adquiriM 
do; ou que não atendam as especificações exigídas; 
zelar pela correta estocagem dos bens sobre sua 
guarda e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 112 A Seção de Administração compete 
receber, controlar e distribuir o material e o expe-

- _ dienle da Subsecretaria; execu(ar os trabalhos dati
lográficos; organizar a consolidação dos dados es~ 
tatísticos: proceder ao controle interno do pessoal 
da Subsecretaria; encaminhar informações ao Siste
ma de Processamento de Dados, de acordo com os 
manuais de procedimento pertinentes, e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 31' O incíso IH, do Anexo II, do Quadro de P_es
. soai do Senado Federal, na parte referente às funções 

Gratificadas, passa a vigorar com os seguiittes acrésci· 
mos: 

"11 Chefe de Serviço,,, .. , .. ,.~·~·,. 
26~Chefe de Seção ........... ~ .... -. -~-
14 Assistente de Controle Interno,,.,. 
05 Auxiliar- de Controle de Informações 
06 Auxiliar d~ Controle de Tombamento 
03 _Ass(stente da COmissão Permanente 

tação ..... _ ....• -. ·-·· -·-· ........... _ .... --
36 Auxiliar de Controle Interno 
05_Auxiliar de Controle Interno , , , ,_,_. __ 

FG t 
FG 2 
FG 3 
FG 3 
FG 3 

de Lici~ 

FG 3 
FG4 
FG 4 

Art. 4~' A Tabela de Distribuição de Funções Grati
ficadas, constante do Anexo II, na parte relativa às Sub
secretarias de Administração de Pessoal, de Adminis
tração Financeira e de Administração de Máferí8Fe PaM 
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trimônio, passa a vigorar com a nova denominação e 
acrescidas das seguintes funções: 

"11.01.01 SUBSECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO DE PESSOAL 

05 Chefe de Serviço . . ... . . . .. . .. .. .. FG l 
14ChefedeSeção .. ::-......... ~····- FG2--
05 AUxiliar de Controle de Informações FG 3 
05 Auxiliar de Gabinete . _ ...... _ ..... ~ FG 4 
11.01.02 SUBSECRETARIA DE ADM!NIS· 

TRAÇÃO FlNANCEfRA 

03 Chefe de SerViço ..... _ .. ._,_ .. ,_, . _, .. - FG 1 
05 Chefe de Seção _... . • . . . . . . .. . . . . . . FG 2 __ 
14 Assistente de Controle Interno·. . . .. FG 3 
36 Auxiliar -de Controle Interno . . . . . . FG 4 

11.01.03 SUBSECRETARIA DE ADMINIS
TRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 

03 Chefe de Serviço'~-~-: ............. , FG 1 
07 Chefe de Seção . A • -~ • • • • • • • • • • • • • - FG 2 
06 Auxiliar de Controle de Tombamento _ FG 3 
03 Assistente da Comissão Pernianente de LiCi-

tação ...... -.......... ,., .... , .. ;~-·.-... FG 3H 

Art. 5,.. ___ 0 Capítulo I, do Título III, do livro, I, fica 
acrescida, das Seç_ões, XXXIII, XXXIV e XXXV com as 
seguintes redações, renumerados os artigos posteriores. 

"SEÇAO XXXlll 

Dos Assistentes de Controle Interno 

Art. 242. Ao~ Assistentes de Controle Interno 
incumbe assistir o Cllc!fe do órgão nã ârea de sua es
pecialidade; prestar assistência -ria elaboração, exe
cução e análise árçamentária;-na pieparaÇão dos re
gistras dos pagamentos c anâlise dos documentos 
contãbeis; na elaboração dos balancetes e demons
trativos contâbeis do Senado Fed~ral; nos registras 
de pagamentos de Parlamentares, Pessoal Ativo e 
Inativo; nos trabalhos administrativos; e desempe
nhar outras atividades peculiares à função. 

SEÇÃOXXXIV 

Dos Auxiliares de Controle Interno 

Art. 243: Aos Auxiliares de Controle Interno 
incumbe auxiliar o Chefe do órgão na área de sua 
especilidade; executar as tarefas auXiliares :Pertinen
tes ao órgão a que estiVer subordinado; e desempe
nhar outras atiVidades peculiares à função. 

SEÇÃO XXXV 

Dos Auxiliares de Controle de Tombamento 

Art. 244. Aos Auxiliares de Controle de Tom
bamento incumbe a execução de tarefas pertinentes 
ao controle patrimonial efetuando periodicamente e 
anualmente os respectivos inventários e execUtar 
outras tarefas correlatas. 

SEÇÃO XXXVI 

DOs Assistentes da Comissão Permanente 
de Licitação 

Art. 245. AOs ASsistentes da Comissão Perma
nente de Licitação inc1ünóe-a-execução de tarefas de 
aparte administrativo aos Membros do Úrgão cola
borando na elaboração de editais e demais atas con
vocatórias de licitações; na apuração, análise e jul~ 
gamento de propostas; na instrução de mapas de
monstrativos, relatórios e pareceres para decisão da 
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autoridade competente; e na elaboração das atas 
das reuniões, sob supervisão do Presidente e do Di
retor da Subsecretaria de Administração de Mate
rial e Patrimônio- e executar outras tarefas correla
tas. 

Art. 6"'. Na tabela anexa3 a que se refere o art. 1"' da 
ResoJuçào n9 38 de 1976, qUe reestrutUra os Cargos efeti
vos_e em Comissão vinculados ao Grupo Direção e- As
sessoramento Superiores, Código SF-DAS~IOI, os car
gos de Diretor de Patrimônio passam a denolniriar-se 
respectivamente. uDiretor da Subsecretaria de Adminis
tr~_ç_ão de Pessoal",, "Diretor da Subsecretaria de Admi
niStraçã-o~ Financeira"" e, "Diretor da Subsecretaria ae . 
AdminiStração de Material e Patrimõnio". 

Al-i. -7,.. .E: autorizada a lotação- de um cOntínuo em 
cada Serviço criado pai esta Resolução aos quais é devi
da a gr~~ifiCãçãO prevista no art;- 536 do Regulamento 
Adminislrãfivo do Senado Federã.l. 

Art. 89 A Subsecretaria- de AdministraçãO de Pes
Soal fepllblícaiã o R_egulamento Adminístrã~ivo do Se
naOo ~ederal, r~Uriúando os seUs dispositiVos-e aiu3.1i~ 
-zando o-número e a distribuição das fuJlçôeS gratifica
das, de acÕrdo com o disposto nesta ResolUção. 

Art. 99 As despesas· decorrentes da aplicação desta 
Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários 
próprios do Seriado -Federal. 

Arf. 10. ESta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art.ll Revogam-se as disposiÇões erri coritfãrio. 

·Justificação 

O Projeto que oferecemos ao elevado exame dos Se
nhores Senadores nesta oportunidade é o resultado de 
estudos levados a efeito pelos órgãos superiores da Ad
ministração do Senado Federal e tem por meta assegurar 
à Secretaria Administrativa estrutura ·compatível com a 
cliversific2ção das -atividades de gesião financeira, patri
monial~ de recursos humanos, obedecendo uma política 
de racionalização da administração geral adotada pela 
ComiSsão Diretora. 

Os encargos que são acometidos às Subsecretarias de 
Pessoal, Financeira e de Patrimônio são de importância 
vita_l para a instituição que integramos e estão a ml::rccer 
cuidados especiais em face do crescimento nátural de 
suaS- atividades em consonância com o aum"enfo de im
portância que assume o Senado Federal no contexto do 
Poder Legislativo que vem, aos poucos, readquirindo 
suas prerrogativas de Poder soberano. 

Torna-se indiscutível, portanto, a necessidade de se 
criar mecanismos para que setores da Casa desenvolvam 
suas atividades de forma mais rápida e eficaz. 
_ Com base nes:sa constatação, apresentamos à apre
Ciação dos emineiiiCS- Senadores o presente PrOjC:to de 
Resolução que tem o elevado propósito de dotar as Sub
secretarias de Pessoal, Financeira c de Patrimônio de 
condições necessâiias ao melhor desempenho de seus 
misteres. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1984. - Lomanto 
Júnior- Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Raimun
do Parente - Martins Filho - Almir Pinto. 

O SR. PJ!ESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetos 
que vêm de ser lidos, após publicados e distribuídos em 
avulsos, fic-arão -s_obfe a mesa -durRnte três (3) sessões a 
fim de receberem emendas, após o que serão despacha
dos às comíssõ_es-_competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
'"'·Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 25 de setembro de 1984 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ }9 do art. lO do Regimento Comum, 

tenho a honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos 
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fiils, que esta Udefança deliberou propor a substituição 
do_ nobre Sr. Senador Carlos Lyra, pelo nobre Sr• Sena
dora Eunice Míi::hiles, na Comissão Mista do CongreSso 
Nacional que dará. parecer sobre o Projeto dé Lei n"' 11, 
de 1984- CN, qu~ .. autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ã Justiça Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 
161:490.000,00 Para o fim que especifica." 

A-p~oveito a oportunidade para renovar os protestos 
da mãis alta estima e distinta consideração. Jorge Kalu
me, Vi~ Líder do PDS, no _exercício, da Liderança. 

25 de setembro de 1984 
Senhor Presidente 
~os termos do parágfafo 19 do art. 10 do Regimento 

Comum, tenJíO a -honra de comunicar a-Vossa Excelên
cia; -para os devidos fins, que esta Liderança deliberou 
proPor a substituiçãO do nobre senhor Senador Octávio 
Cardoso pelo meu próprio, na Comissão Mista do Con
gresso Nacional que darã parecer sObre o Projeto de Lei 
n"' 15, de 19~4 CN, que, "autoriza o Poder Execut~vo_ a 
abrir, ao Ministério da Saúde, o crêdito especiáf atê o li-
mite:de Cr1J.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos mi
lhões de cruzeiros) para O fim que especifica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.- Jorge Kalume, V ice-Líder do PDS, no exercício 
da Liderança. 

Brasília, 25 de setembro de 1984 
Ofício n"' 

Senhor Presidente: 
Nos termos regímentais, tenho a honra de indicar a V. 

Ex• os nomes dos Senhores beputados Francisco 
Rollemberg e Sebastião Curi6, que integrarão, em subs
tituiÇão- aó-s Senhores Deputado Antônio Florêncio e 
Manoel Ri beirei, a ComiSsão-Mista-iiicumbida de estudo 
e parecer sobre o Projeto de Lei n"' 14, de 1984-CN, que 
"autoriza o Poder Executivo a ã.brir ao Minist~rio do 
ExérCitO o Ciêdiio- especiàJ de até CrS 245.395.992.000 
para o fim que i:specificã". 

Aproveito a opoi-tunidade pã-f3.-i'eiterar- a V. Ex• pro~
testoS -de estima e consideração. - Jorge Arbage Uder 
do PDS 

Ofício n9 242/84 Brasília, 25 de setembro de 1984. 
Senhor Presidente: 

.Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 
os Deputados José Tavares, Mansueto de Lavor e Fran
cisco Amaral foram indicados por esta Liderança para 
substituírem os Deputados Jarbas Vasconcelos, Cid Car~ 
valho e Jorge Leite, respectivamente, na ComisSão Mista 
encarregada do estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9- 49, de 1984, que .. "altera, 
acrescenta e suprime 4ispositivosda Constituição;,. · 

Aproveito a Oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência -protestos de estima e consideração. Egídio Ferrei
ra Lima, Respondendo pela Liderança do PMDB. 

O SR. 'PRESIDENTE (Moacir Dalla)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Concedo a palavra ao primeiro orador_ inscrito, o 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE I<ALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. sem revisão do orador.)...:.... s·r. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não gostaria de usar a tribuna para lamentar perdas, 
para reverenciar memórias, mas para exaltar figuras. In
felizmente, levado por um sentimento às pessoas e CÇ>mo 
homenagem também a quem já não pertence aó mundo 
dos vivos, tomei conhecimento hoje que morreu um ex
parlamentar,_ ex-deputado, ex-senador, Kerginaldo Ca~ 
valcanti que foi, inclusive, Constituinte de 34. 

Não conheci Kerginaldo Cavalcanti, porém, louvado 
na conduta de seu filho, que é chefe da Assessoria Jurfdi~ 
ca destã Casa, posso, perfeitamente, faier· uma análise de 
quanto era grande o seu genitor. 
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Kerginaldo_Cavalcanti, Sr. Presidente, conforme da
dos que obtive hoje, foi jOfrúi.tista, advogadO, funcio
nário público e empresáríó. Em· todas as -profissões Se 
houve com denod_o, elegância e honradez. 

Foi Deputado Federal, e, c·amo tal, constituinte, como 
falei anteriormente. FOi Senãdor efetivo, em vírti.Ide do 
falecimento -de João Severiano Câmara;representànte do 
Rio Grande do Norte. Assumiu a cadeira em li de de
zembro de 1948 e foi reeleitO; ComO titular, em 1950, pela 
coligação PSD/PSP. Foi Vice..Presidente NaCional do 
Partido Social Progressista._ No Senado, foi líder do __ se_u 
Partido, 49 Secretário -da Mesa e membro çl_a_s Comissõçs 
de Constituição~ Justiça, Legislação Soi:íal e de Serviço 
Público. PartiCipou da Associação Brasileira Qe Impren~ 
sa e da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio 
Grande do Norte. _ 

O Sr. Almir Pinto V, Ex' me concede um aparte'! 

O SR. JORGE KALUME- Ouço Y~ El<• 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Jorge Kalume, V. 
Ex' rende, neste instante, presta uma homenagem póstu~ 
ma a uma das figuras que mais me impressionaram ria 
minha mocidade. Ainda estudante, cursando o último 
ano no Liceu do Ceará e, depois, já acadêmico de Medi
cina, passando a série no meu Estado, cOstumava ir ao 
Fórum para assistir a D.ma das figuras que guardo, iode~ 
levelmente, na memória. Para mim, Kerginaldo Caval
canti foi um dos oradores mais perfeitos que, atê hoje, 
posso di:zer,já conheci. Era um homem de uma_intel!gên
cia de causar inveja, uma cultura brilhan-te, e itã. t:i'ibUna 
do júri era Ufll_ Ie_ão. Seus argumçntos eral!l irrefutáveis. 
Guardo isto na memória porque eu deixava de ir, às ve- -. 
zes, a uma ou duas aulas do Liceu, gazeava, como se di
zia naquela ocasião, só para assistir a Kerginaldo Caval
canti sua oratória. Eu nãQ queria saber, propriamente, a 
causa que ele estava deff:ndendo, se era contra ou a favor 
do_ réu, mas sim a maneira elegante como ele se portava 
na tribuna. Finalmente, um homem de uma cultur.a 
raríssima mesmo. Posteriórmellte, C:lemilitou-miifupren
sa cearense. Foi;Salvo engano, Redator-Chefe da Gazeta 
de Notícias, de propriedade, naquela época, de um outro 
jornalista, filho da cidade de ltapipoca, no Cefirâ, -que 
era Antônio Dr..umond. Guardo, por c_onseiuinte, de 
Kerginaldo Cavalcanti esta gratíssinia lembrança por
que, na verdade, o nomerlele ficQU milito ligado à minha 
memória pela exuberância da sua inteligência e d~ sua 
cultura. Parabenizo _V. Ex• porque V. Ex', neste instante, 
presta uma homenagem a um dos vultos mais_cultos e in
teligentes do parlamento nacional. 

o SR. JORGE KALUME -,. Muito. obrigado a V. 
Ext. Efetivamente, nobre Senador Al_m_ir Pinto, o nOsSo 
saudoso colega_ dirigiu-a Gazetilde Notícias, como V, Ex• 
dis_se, no período de 1930 a.l933, e depois, elegeu-se De
putado Federal, de 1933 _até 193.5 •. 

Sr. Presidente, o saudoso Senador era viúvo de dona 
Zilma Perdigão Cavalcanti de Albuquerque. DeiXou nu
merosa família que tem sabido honrar a sua conduta. E 
dentre os filhos nominarei o Dr. Pedro Cavalcanti, que 
honra também~ esta Casa com str<rcultura jurídica. 

E para completar a homenagem que neste momento 
presto Kerginaldo Cilvalcanti,lere:i ãlguns dados de uma 
revista denominada Constituintes Brasileiros: 

CONSTITUINTES BRASILEIROS-

KERGINALDO CAVALCANT.! -~ __ _ 

(Rio Grande dQ_Norte) 

Kerginaldo CaValcanti de Albuquerque, uma das 
mentalidades moças da Nova República, é filho do 
capitão Pedro Cavalcanti de Albuquerque e de d. 
Eulália Cavalcanti de Albuquerque. Nasceu aos II 
de janeiro de 1895, em Natal, Estado do Rio Gran
de do Norte. 

Iniciou os sCus estudos nos Colégios Sciilto-Anto
nio ~Aniericario, na cidade de Natal, tendo cursado 
tirilbém_o Athf:neu Nofte Rio-grandense terminan
do o curso pedagógico no Lyceu do Ceará, em For
taleza. 

_ Em 1914, no Governo do dr. Joaquim ~erreira 
Cha_ves, ocupou o lugar de Oficial de Gabinete. Foi 
~eito_Deputado estadual em 1917. Exerceu o cargo 
de ,Promotor Público em Natal, no ano de 1919. 
Indo residir em F9~taleza, no Ceará, foi nome;~do 
para cargo idêntico nesta Cidade, no Governo Mat
~os Pe;ixoto_, _não o aceitan9o,_ C?_!lt~etanto, por moti-
vos pessoais. - -

Fei iilspetõr do Ensino Federaljunto:aÕ AtheneU 
Norte Rio-grandense, mudando-se em seguida para 
Fortaleza, onde pa~sou a exercer a sua profisSão -de 
advogado e também o jorrialismo. -

Na capital do Ceará, o Deputado Kerginaldo 
Cavalcanti dirige, corii gfande fulgor, a _Gazeta d~ 
Notícias, conhecido diáriO da tem~ ... dos verdes ma-
res". 

Em Natal, foi Redator-chefe da A Noticia e da A 
bnprensa, em cujas colunas sustentou memoráveis 
campanhas na defesa dos direitos da coletividade. 

Aos 18 anos de idade publicou uma obra literária 
sob o título - Contos do Agreste- tendo a publi
car maís uin romanCe -- "Os desesperados". 

Por ocasião da campanha da Reação Republica
na, foí S. Ex' quem dirigiU riO Rio Grande do _Norte 
todo o movimento daquela organização polítiCa na
cional. 

E um dos fundadores do, Partido N acionaUsta do 
Rio Grande do Norte pelo qual foi eleito Deputado, 
não obstante_ residir em Fortaleza (Ceará). Foi 
-quem fez, na fundação do referido partido, o_discur
:m de s_ua apresentaçã_o, 

Faz parte do Instituto e da Ordem dos Advoga~ 
dos em Fortaleza._ É presidente da Associação de 
Imprensa do Estado do Ceará. 

__ Tem_ forte ligação com os meios operárioS dO Rio 
Grande do Norte, os quais cOnstituem a· sUa maior 
força eleitoral. 

É proprietário no_C_eará e sócío comanditário da 
firma Ferreira Cavalcanti & Cia. 

É casado na família Abreu Perdigão, sendo con.; 
sorciado com d. Zilma Perdigão Cavalcanti. 

Foi advogado da família do jornalista Antonio 
Drumond, Diretor proprietário da Gazeta de Noti
cias assassinado em II de junho de 1930, com reper
cussão por toda imprensa do país. 

Eleito por considerável quociente eleitoral, o DI:. 
Kerginaldo Cavalcanti, tem hoje assento na repre
sentação federal pelo Rio Grande do Norte, cujo 
mandato_ vem desempenhando com operosidade e 
brilho, predicados inerentes à cultura do seu espírito 
formado e educado na es_cola moderna. 

O Sr. Martins Filho- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• 

O Sr. Martins Filho- Gostaria de assoc;iar-me às pa
lavras de V, Ex• quando comunica a esta Casª o faleci
mento e, ao mesmo tempo, presta uma homenagem pós~ 
tum a à memória do ex-Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
nascido no RiO Grande do Norte .. Como Depl!tado Esta
dual, como Deputado Federal e Senador, soube, em to
das as Casas a que-pertenceu, honrar o mandato que lhe 
foi outorgado pelo povo do meu Estado. Portanto, ficam 
aqui as minhas palavras de solidariedade ao discurSo dC:: 
V. Ex•, na hora em que um filho do Acre presta uma ho
menagem póstuma a um ilustre potiguar desaparecido. 

- O sR. JORGE KALUME - A nossa homenagem, 
nobre Senador Martins Filho, tem três sentidos: primei
ro, trata-se de um ex~cblega que horirou es_ta Casa, e dei-
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Xo-u marcada a sua presença nas duas Casas do COngres
so Nacional; segundo, por ser genitor de uma das gran
des figuras do Senado Federal, Dr. Paulo Cavalcanti; e, 
terceiro, pela ligação do meu EstadQ com o Nordestç; 
Ceará, Rio Gra:ride do Norte, Pernambuco, Piauí e ou
tros mais. Daí a nossa homenagein, na tarde de hoje. 

Sr. ,Presidente; concluo esta homenagem à memória do 
grande congressista que foi Kerginaldó Cavalcanti. Pas
so a prestar, agora uma homenagem a um dos municí
pios do_ meu Estado, que hoje está completando _8_0 anos, 
Sena Madureira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o hospitaleiro povo de 
Sena Madureira, cidade acreana debruçada à margem do 
rio laco, relembra alegremente, nesta data, a fundação 
da suã cidade, pelo saUdoso General José àa Siqueira 
MenezeS, no ano de 1904. 

Não -obstante as dificuldades de toda ordem, Sena 
Madureira prosperou nestas oito décadas, tornando-se 
florescente. Dispõe de uma vida comercial ativa, ruas 
_calçadas, água potável, bons prédios públicos, clubes de 
recreação e estâdio. 1:: ligada à Capital acreana pela BR-
364 ·e integrada pela mesma rodovia aos demais municí
pios das bacias do Purus e Juruá, inclusive por telefone, 
uma rastreadora da TV e uma Rádio. Criado pelo meu 
Governo, há o colégio de 21' Gr-at.i"Dom Julio Mattioli. ~ 
atendida pela SUDHEVEA, SUFRAMA e EMATER, 
que lhe servem de apoio técnico. Possui usina de luz, o 
Hospital. "João Cancio Fernandes" e belo Fórum, que 
tem corito patrono o Desembargador Bento Ferreira, 
obras deixadas pelo meu Governo; hotéis, Promotoria 
Pública, Delegacia Policial, pelotão da Polícia Militar, e 
na parte espiritual, funcionando harmoniosamente, a 
Igreja Católica e Templos Cristãos. 

Pode-se afirmar que pela sua posição geográfica, Sena 
Madureira está fadada a dias frutuosos. Embora a sua 
economia venha sendo diversificada através da agricul
tura e pecuária, contudo, o extrativismo continUa pen
sando nos gráficos de exportação com a sua borracha 
crepada, através da sua usina de beneficiamento de ini
ciativa privada. 

Neste momento de alegria e congraçamento, lanço 
meu olhar ao passado e vejo os pioneiros se adentrarem 
pelo Purus e seus afluentes como o Iaco, Macauhã, 
Cayaté!_ Maca pá e Chandless, em busca do caucho e da 
borracha, como atividade surgida no século XIX, razão 
de ser do Acre em geral. E nesse desbravamento feito 
pelo heroismo dos nordestinos que plasmaram uma nova 
civilização, não faltou a presença árabe e de intelectuais 
que para ali acorreram, dando uma nova dimensão ao 
campo cultural. 

Vale recordar que quando o Acre, após o Tratado de 
Petrópolis de 1903, foi dividido, administrativã.mente, 
em Departamentos estanques, com Prefeitos nomeados e 
subordinados ao Presidente da República, Sena Madu
reira tornou-se sede, o equivalente a Capital, do Depar
tamentO do Alto Purus, tendo sido s_eu primeiro Prefeíto, 
o GenêiãfUr. José_de Síqiieira Merie:zes, que fúiidou a 
cidade. E_ pela oportunidade transcrevo, para melhor 
ilustrar o meu pensamento, trechos dQ, .. Prinieiro Rela
tório Annual", d3.tado de 1906-1!. "APresentado ao Exm9 
Sr. Dr. José Joaquim Seabra, Ministro d:i Justiça e Ne
góCíOS--tnterioreS, pelo Bacharel em Mathemática, Scien
cias Physicas e Naturaes, Engenheiro Militar Candido 
Josê Marianno, Prefeito do Departamento": 

"A Capital do Departamento --Situada pouco 
acima da confluência dos rios Cayaté e Yaco e mui
to próxima à linha geodésica Beni-Javary, divisória 
dp Estado do Amazonas e o Território do Acre, 
acha-se a nova capital do Departamento, a qual re
cebeu p nome de SeJ:!a Madureira, como preito de 
homenagem e veneração à memória daquele ilústre 
militar; roubado à Pátrià nas vésPeras da procla
mação da República, de cuja instituição no Brasil 
era_ um dos mais arde_ntes propugnadores. 
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Veern de longe e são bem conhecidos os serviços 
que na paz e na guerra prestou ao nosso País o bene~ 
mêrito extinto, para que me detenha a relembrá-los, 
dando ensejo ao Exm9 Sr. General Siqueira Mene
zes para, em 25 de setembro de 1904, ao inaugurar a 
administração federal deste Departamento, perpe
tuar o seu nome, com a fundação da nova po
voação, escolhendo-a para a sede de seu Governo." 

E continua: 

"Atê el'ise dia, era o terreno em que atualmente se 
acha colocada a nova cidade coberto de frondosa 
mata, igual à que constitue a imensa selva amazôni
ca e com ela fazendo sistema." 

E paralelamente ao relato que acabo de ler, desejo re
gistrar a ata de instalação do governo do Departamento 
do Alto Purus, exatamente no dia da fundação ·da cida
de: Ei-la; 

ACTA DA INSTALAÇÃO DO GOVERNO DO 
DEPARTAMENTO DO ALTO PUROS, NO TERRI-
TÓRIO DO ACR-E - ----- ---

Aos vinte e cinco dias-do -inez de Seteinbro do ailno de 
mi! novecentos e quatro, da êra christã, decimo sexto da 
Republica, no lugar que então- foí denominado Senna 
Madureira, á margem esquerda dQ. "Rio Yaco", afluente -
da margem direita do. "Rio Purús", a 689 38' 58'"5 W do 
Grenuivich,longitude e a 99 7' 17" de Latitude Sul, pre
sentes o Excellentfssimo Senhor General Josê de Siqueira 
Menezes, Prefeito do Departamento do Alto Purús, e 
mais pessôas que esta assignam foi installado o GoverilO 
do mesmo Departamento, ccim as formalidades legaes e 
de acordo com o Decreto do Governo Federai, sob -nu
mero cinco mil cento e_Oítenta e oito de sete de Ab-ríl-de 
mil e novecentos e quatro. E para constar, o Alferes
Alumno Bias Gomes Pimentel, designado pelo ex
cellentíssino Senhor General, Prefeito, lavrou a presente 
acta, que foi pelo mesmo assignada e por todas as demais 
autoridades e pessóas gradas, presentes ao acto. Senna 
Madureira, vinte e cinco de Setembro de mil novecentos 
e quatro. (Assignados) 

Josê de Siqueira Menezes, General, Prefeito de Alto 
Purús- João Siqueira de Menezes, Auxiliar do Prefeito 
-Geraldo Barbosa Lima, Promotor Publico -Capitão 
Dr. Adolpho Lins, Auxiliar do Prefeito- (9 Tte. Carlos 
Paes de Figueirêcfo, Auxiliar do Prefeito- Tte. Dr. Epa
minondas Thebano Barreto, Aux. do Prefeito~ José da 
Costa Gádelha - Cândido José Mariano; Engenheiro 
Militar - Hermenegildo Santos - João Carlos da Sil~ 
veira -- Laudelino Benigno - Francisco Gonçalves 
Canipos - Mígriel Millerio de Vasconcellos - Laura 
Pinheiro- Avelino de Medeiros Chaves- Dr. Eduar
do de Oliveira- Antônio Simões Pereira-- Edmundo 
Bastos de Oliveira- Antônio da-Costa Gadelha- José 
Olympio da Rocha- Julio Montenegro- Antonio Au
gusto de Magalhães -João Cancio rernandCs - Tãr
quino de Oliveira- Manoel Cavalcante Peres Campello 
- Francisco de Assis Juc"ã. -- João Aritonio" Sanches 
Bregense - Francisco de Paula Sousa Catunda -
Arthur Gadelha- Can:dido de Siqudra Meriezes :_ Jo
sê Manoel Labandeira - Abdoral Cardoso - LouriVal 
Cavalcanti - Delfin de _Sousa Oliveira - Theodomiro 
Leite Cavãlcante - Machef Manssur - Antonio Joa
quim de Castro __:: Salim JaCõ-b - EdUardo Francisco 
Henrique Catalão- Antonio Rufino Cavalcante- Ca
milo Mustafa- Estevão Ja_cob- Alfredo Jacob- José 
Ayres da Silva --Jorge Cesario da--Silva= Sebastião 
Gomes da Silva- Manoel Pires de Freitas- Ffancísco 
Xavier dos Santos- Raymundo FerrO doS Reis- José_ 
Geronymo de Barros ~ João Alves RodrigUes - João 
Anselmo Ribeiro- Avelino José de Carvalho- Anan
nias Gadelha- Luiza Pinheiro- Francisco Aragão
Raymundo Salies Gadelha - Umbelina Cardosa de 
Freitas - Regina Fernandes Gadelha - Mafia Gãma 
Sentes- Carmelita Sousa- Geneslã-Paulina dos Rciis 
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- Virgínia Barbosa Chuche- Francisca Altina- Tte. 
H_onorado Arthur Macieira, EnC. do 19 Posto Fiscal
Miguel Machef Manssur- José Nakar- Miguel Sarah 
- Namur Ruana - Miguel Pe!eira de Sousa - Ray
mundo Nunes Ferreira - Francisco Balbino da Costa 
- Virgilio Gomes de Almeida, Alferes Auxiliar do Pre-
feito --

Eu Alferes-Alumno Bias Gom~ _Pimeptel, lavrei a pre
sente acta que assigno. 

SenDa _Madureira, vinte e cinco de Setembro de mil e 
novecentos e quatro. 

(Assignado) Alferes-Alumno Bias Gomes Pimentel. 
Copiada do livro de registro numero dois, folha numero 
dois. Eu José Libanio Ferreira, primeiro official da Se-
cretaria da Prefeitura, a copiei. - -

Confere, João Xavier do Rego Barros, }9 Tenente Se
cretario ... ' 

Desta tribuna saúdo efusivamente todos os habitantes 
de Sena Madureira, do passado e do presente, muitos de
les ainda descendentes dos pioneiros e que abrigam, c-om 
justificado orgulho, o êonteOtã.mcilto Pela obra realizada 
por seus antepassados,· através do seu atual Prefeito, o 
estimado COfUpanheiro _Aguinaldo Chaves, e ~e ~eus lí~í
mos representantes, os senhores Vereadore~: Rivaldo 
FranciscO da Silva, Antônio Bezerra Marreiro, Saulo 
Gadelha Pessoa, Dário- Maia de Araújo, Victor Hugo 
Alves Bezerra, José Vieira de Farias e Manoel Izidoro da 
Silva. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Fábio Lucena. 

_O SR. FÁBIO LUCENA- (PMDB- AM. Pronun
cia Q.Seguinte discurso. Sem revisão do-oradOr.)~ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Fato grave, gravíssimo teve lugar, ontem, no Distrito 
Federal. O Presidente da Ordem dos Advogados do Bra
sil, Seção do Distrito Federal, Advogado Maurício Cor
rêa, foi intimã:do a depor em inquérito policial-militar 
que apura conseqüências e alegações relacionadas com 
as causas que porventura as produziram- IPM manda
do instaurar por ordem do Comandãnte Militar do Pla
nalto, Sr. General de Divisão Newton de Oliveira e 
Cruz. O depoimento do Dr. Maurício- Corrêa 
prolongou-se por cerca de 5 horas, e os fatos são conhe
cidos; Sr .-Presiâente. Houve um Incêndio nas dependên
cias do prédhâa OAB em Brasília. O Presidente da Or
dem dos Advogados, em comentários amplamente divul
gados pela imprensa, afirmou que havia indfclos de cri
me na promoção do incêndio que destruiu estantes, ar
quivo e armários, onde estavam guardados documentos 
de propriedade da ·ordem dos Advogados do Brasil. 

Sr. Presidente, o Código de Procc;sso Penal Militar es
tabelece, em seu capítulo único; art. 99, o seguinte: 

"Art. 911 o inquêrito policial militar· ê a apu
ração sumãria de fato que, nõs termos legais, confi~ 
B;ure Crime militar e de sua autoria. Tem o carãter de 
instrução provisória, cuja fiõalídade precípua ê ad
ministrar elementos necessários à propositura da 
ação penal." -- -

E o Código Penal Militar em vigor no Brasil, no capí
tulo dos. "Crimes -Militares em Tempo de Paz", estabele
ce:.;~~ 

CrimCs Militares .em Tempo de Paz 

Art. 99 --consideram-se crimes militares, em 
tempo de paz: 

r- os crimes de que trata este Código, quando 
Qefinidos_ de_ modo diverso na lei penal comUfn ou 
riela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo 
disposição especial; 
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H -os crimes previstos neste Código, embora 
também sejam ccim igual definição na lei penal co- -
mum, quando praticado~: 

a) por militar em situação de ativldade ou ãsse
melhado, contra militar na mesma situação ou asse
melhado; 

b) por militar em situação de atividade ou asse
melhado, em lugar sujeito à administração mífitar, 
contra militar da reserva, ou reformado, ou asseme
lhado, ou civil; 

c) por militar em serviço, em comissão de natu
reza militar~ Ou C:m formatura, ainda que fora do lu
gar sujeito à administração militar contra mi1itar da 
reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil; 

d) por militar durante o período de-manobras 
ou exerc(cio;-contra militar da reserva, ou reforma
do ou assemelhado ou civil. 

e) por militar em situação de atividade, ou asse
melhado, contra o patrimônio sob a administração 
militar, ou a ordem administrativa militar; 

f) por militar-em situação de atividade ou asse
melhado que embora não estando em serviço use ar
mamento de propriedade militar ou qualquer mate
rial bélico, sob guarda, fiscalizaçãO ou adminis
tração militar, para a prática de ato Ilegal; 

III ...:_oS-COmes praticados por militar da reserva 
ou reformado ou por civil contra as instituições mi
litare.~, considerando-se como tais não só os com
preendidos no inciso I, como os do inciso II, nos- s_e
guintes casos; 

a) Con"ti-a o paüimônio sob a administração mi
litar, o_u contra" a ordem administrativa -militar; 

b) em lugar sujeito à administração militar con
tra militar em situação de atividade ou assemelha
do, ou contra funcionário de Ministêrio militar ou 

----~-J_u~iça militar, no exerCício de função inerente ao 
seu cargo; 

c) cOntra militar em formatura ou durante o 
períOdo de prontidão vigilância observação, explo
ração, exercício, --acampamento acantonamento ou 
manobras; 

d) ainda que fora do lugar sujeito à adminis
tração militar, contra militar em função de natureza 
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, 

-ga-rantia e preservação da ordem pública, adminis
. trativa ou judiciária, quando legalmente requisitado 

:____ para--'-aQriele fim, ou em obediência a determinação 
legal superior. 

.&....Presidente e Srs. Senadores, esses são os Crimes 
Militares em Tempo de Paz, definidos pelo Código Penal 
Militar. E o Código de Processo Penal Militar preceitua 
que o inquêrito policial-militar-ê a apuração sumária de 
fato que, nos termos legais, configure crime militar e de 
sua autoria~ 

Observa-se que foi ínstaurado inquérito policial
militar contra o Advogado Maurício Corrêa, e o inquêri~ 
lo.policial-mílitãr-só pode ser instaurado, segundo a lei 
pracessual militar, para apurar crimes militares. E 
observa-se que o Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil não cometeu nenhum crime militar, dentre os 
capitulados no Código Penal Militar. 

Segundo declarações divulgadas pelos jOrnais de hoje, 
o IPM foi instaurado em razão de declarações de Maurf
cio~ Corrêa -Sobre a origem criminosa ·do inCêndio que 
destruiu parcialmente a sede da entidade, em Brasília. ·a 
incêndio da entidade não foi incêndio provocado numa 
e;ntidade de natureza militar, mas numa entidade de na
tui-eza civil, cjue ê_ a Ordem dos Advogados do BrasiL 
Por conseguinte, o- pressuposto fundamental e a tipifi
cação delituosa bâsica, constante do Có_digo Penal Mili
tar, não existem pelo simples fato de _o incêndio não ter 
ocorrido num edificlo de natureza militar. 

Diz mais, que o-Comando Militar _do Planalto desta
cou Ulil oficiai _para acompanhar a perícia, e concluiu 
pelo não envolvimento de nenhum militar no caso. Lo-
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go, se não houve o envolvimento de nenhum militar no 
incêndio da OAB, e a conclusão é do Comarido Militar 
do Planalto, então não houve crime militar praticado 
por miHtar. Antes, já se observou que não houve crime 
militar pratiCado por civil, no caso o advogado Maurício 
Correa. Mas, entendeu o Comando Militar d6~nalto 
que houve crime contra as instituiÇões em- pfõO.imcia-= 
mentos do Presidente da Ordem dos Advogados doBra-
sil. - - -

Assim, Sr. Presidente, não cabe a instauraÇão ·ao IPM, 
crime contra as instituições são crimes contra a Segu
rança Nacional, estão descritos na Lei de Segurança Na
cional, que é uma. lei Severa, uma 1ei drástiCa, uma lei de
sumana, mas que está em vigor no Brasil. Se não houve 
crime militar o que ê que diz o Código de Processo Penal 
Milítar? Diz o seguint~: Art. 10, § 39: 

, "Se a infração penal não for de natureza militar, 
comunicar-se-á o fato a autoridade policial compe
tente, a quem fará apresentar o inTrator. Em se tra
tando de civil menor de dezoito anos a apresentação 
será feita ao juiz de menores." 

Não tendo havido crime militar, é ilegal o inquéritO 
Policial Militar ordenado pelo General Newton Cruz; é a 
coação que está pesando sobre o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, 
cabendo àquela entidade bater imediatainente às portas 
do Supremo Tribunal Federal para obter, do pretório ex
celso, o socorro heróico do habeas-corpus para garantir o 
direito de ir e vir do Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Dr. Maurício -Corrêa. 

Mas vamos admitir que, nãO tendo sido crime militar, 
haja indícios do cometimento de: 1101 OutrO crime como, 
por exemplo, contra a Segurança Nacional, configu
ração que seria ainda mais absurda do que a atual confi
guração de crime militar. Que é que teria -de ser feito pelo 
Comando Militar do _planalto? Quem o diz é o Código 
de Processo Penal Militar: 

""Se a infração peti3.1 não for de natureza militar, 
comunicar-á o fato à autoridade poliCial competen
te." 

Sr. Presidente, abro um parênteses para não falar sim
plesmente _como Senador da República, mas falar como 
ex-réu da Justiça Militar, processado, julgado e absolvi
do durante o regime do AiO lnstit_ucional n~' 5, sob a acu
sação infundada de ter cometido diversos crimes contra 
a segurança nacional. 

O órgão competente do Poder Judiciário pa-ia apurar 
infrações que constitUam delitos militares Ou-assemelha
dos, quer c-onstituam infrações à Lei de Segurança Na
cional, é a Justiça Militar. 

A ConstituiÇão Federal em seu art. ll2, item IV, dis
crimina os órgãos do Poder Judiciário. Este Poder é 
exercido pelos_ seguintes órgão$;,-c'IV- Tribunais e_ juí
zes militares". O processo Comum- de juízo niilitar- a 
que está subordinado o réu acusado de crime contra a se
gurança nacional - tem iníCiO com inquérito policial 
instaurado na Delegacia de Polícia Federal, conforme es
tabelece o Código de Processo Penal Militar. Logo, num 
e no outro caso, caso~ o Presidente da Ordem tenha co
metido crime contra a segurança nacional, o inquérito 
deveria ter sido instaurado na Polícia Federal, e se tives
se c_ometido delito militar caberia a instauração do ln~ 
quérito PoliCial Militar. 

Mas, é o próprio General Newton Cruz quem- afirma 
que houve crime contra as instituições, em pronuncia~ 
mentos do Presidente da Ordem dos Advogados do Bra
sil. 

Que crimes c-ontra as instituições? Os crimes contra as 
instituições políticas, co:riti"a os Poderes Executivo, Le
gislativo e Judiciário~ eStão definidos no Código Penal 
Brasileiro, na Lei de Segurança Nacional, no Código Pe
nal Militar e em mais elevado grau na própria Consti
tuição Federal, onde estão arrolados os crimes de res-

DIÁRIO DOCONGRESSONACJONAL(Seção 11) 

ponsabitidade do Presidente da República e dos seus Mi
nistrOs de Estado, bem como os crimes comuns, Onde es
tá descrita competência para o processo e julgamento do 
Presidente, dos MiniStros- de Estado, Ministros dos Tri
bunais Superiores da RepúQ_li_ca_ e o pro~so e julgamen
to dos próprios membros da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 

Não há por conseguinte - quem o confessa é o Co
mando Militar do Planalto - crime militar cometido 
pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Lo
go, repito, não cabe a instauração de inquérito policial 
militar, porque esse só tem Cabimento quando o crime é 
de natureza militar. No entanto, Sr. Presidente-, cercado 
peTa Praça dos Três Poderes, cercado pela Praça dos Tri
bunais Superiores, o Comandante Militar do Planalto 
contra a Lei Penal Militar, contra a Lei Processual Mili
tar, contra a Constituição Federal. contra o Código Pe
nal, contra todas as normas que em leis, em decretos-leis, 
ou em decretos, até mesmo em decretos, atê mesmo em 
decretos reservados, possam estabelecer infrações penais 
cometidas pelos cidadãos, o Comandante Militar do Pla
nalto manda instaurar in-quérito policial militar, ilegal, 
contra o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
cometendo ele, sim, o General Newton Cruz, crime pre
visto no Estatuto dos Militares, na Lei n~' 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980, que preceitua em seu art. 42: 

.. "Art, 42 - A Violação das obrigações ou dos 
deveres militares constituirá crime, contravenção ou 
transgressão disciplinar, conforme dispuser a legis
lação ou regulamentação específica." 

..._ "§ 19 -A viol_ação dos preceitos da ética mili
tar será tão mais graVe quanto mais elevado for o _ 
grau hierárquico de quem a cometer." 

O_ Sr. Morvan Acayaba- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. Ouço, com mui
to prazer, o aparte de V. Ex". 

O Sr. Morvan Acayaba -Nobre Senador, estou ou
vindo o discurso de V. Ex" e, pelo que observei, V. Ex" 
faz uma análise dos aspectos legais de que teria resultado 
na convocação do Presidente da OAB, de Brasflia, para 
depor no IPM, na data de ontem. Não estou bem dentro 
dos pormenores do assunto, mas percebo que V. Ex• do~ 
mina, inteiramente, a matéria. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Não, nobre Senador. ~ 
má impressão de V. Ex". Eu sou apenas um curioso ares
peito da matéria. 

O Sr. Morvan Acayaba- Pergunto, então, a V. Ex~: o 
Presidente_da OAB, de Brasília, foi convocado como in
diciado ou como testemunha para depor no processo? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Respondo a V. Ex•: ele foi 
convocado como indiciado, porque o Comando Militar 
do Planalto entendeu que houve crime militar em pro
n!Jnciatnentos ~o Presidente da Ordem dos Adyogados 
do- Brasil, Secção de Brasília. 

O Sr. Morvan Acayaba -Se ele, nobre Senador Fábio 
Lucena, foi convocado como indiciado e se a sua convo
cação, como V. Ex~ vem sustentando brilhantemente, 
aliás, na sua tese, é uma convocação que afronta tão cla
ramente, como diz V. Ex•, todas as normas, quer do Có
digo· Penal Militar, quer do Código de Processo Penal 
Militar, quer da CQnstituição, não entende V. Ex• que 
deveria ser o. próprio Presidente da OAB de Brasflia 
quem deveria requerer a seu favor, para impedir o seu 
comparecimento e o andamento desse IPM, uma medida 
judicial para trancamento dessa ação penal, inclusive um 
habeas corpus ou outra medida equivalente? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Há cerca de dez minutás, 
exatamente supliquei à Ordem dos Advogados que in
gresse--ímediatamente junto ao Supremo Tribunal Fede· 
ral, para garantir o direito_de ir e vir do Presidente da 
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Ordem dos Advogados, pela absurda inconstítucioilali
dade e ilegalidade dessa coação. Eu já fiz a sugestão. 

Quero apenas informar a V. Ex• o que V. Ex• conhece 
melhor do que eu: não se trata de ação penaL Ação pe
!lal, c~mo sabe V. Ex•, só tem infcio quando o Juiz rece
be a queixa-crime, ou quando o Juiz ou o Tribunal rece
bem a denúncia do Ministério Público. Não é o caso. 

Estamos ainda na fase de um IPM, ilegal, porque, se
gundo o Código de Processo Penal Militar •. "o inquérito 
policial militar é apuração sumária de fato que, nos ter
mos legais, configure crime militar". O Próprio ComRn
.io Militar do Planalto diz que não houve crime militar, 
que houve crime contra as instituições, piesuntivamente, 
creiO eu, cOntra o Poder Legislativo, O Executivo ou o 
Judiciário, envolvendo, no escalão do Poder Executivo, 
naturalmente, pressupostamente, a instituição das 
Forças Armadas. Isto na opinião do Comando Militar 
do Planalto. 

O Sr. Morvan Acayaba - Mas, ainda na fase do in
quérito policial militar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Acontece que o inquérito 
não pode ser instaurado porque não há crime militar. Se 
existe crime contra a Segurança Nacional, por exemplo, 
o inquérito tem infcio na Polícia FederaL Já fui processa-
do três vezes, por crime coiltra a Seguran.ca Nacional, e o 
inquérito começa na PolíCia Federal e não em dependên
cias do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. 

O Sr. Morvan Acayaba- Estou entendendo perfeita
mente a tese que V. Ex'" está defendendo. Apenas faço 

- esie reparo: caso a ilegalidade do procedimento instaura
do contra o ilustre Presidente da OAB de Brasília seja as
sim tão flagrante, tão aberrante, tão absurda, o_ que eu 
estranho é que ele próprio, sendo um advogado e, mais 
do que isso, sendo Presidente da Ordem dos Advogados 
no Distrito Federal, não tenha tomado a medida legal 
cabfVel para evitar de comparecer perante uma autorida
de policial militar que, no entender de V. Ex•, não tem 
nem a competência, nem o apoio legal para chamá-lo 
como indiciado a depor neste processo. Esta a obser
vação que quero fazer a V. EX• 

O SR. FÁBIO LUCENA- A observação de V. Ex• 
eu a ac~lho como sinal de respeito que devo para com V. 
Ex• DeVo, todavia, fazer ver a V. Ex• o seguiiüe: o Presi
dente da OAB só no ato do depoimento ê que foi infor
mado da convocação na condição de indiciado. Só no 
ato do depoimento, e quem o informa é a notã do pró
prio Comando Militar do Planalto. 

Ocorre, nobre Senador, que está fora de qualquer dú
vida o fato -de que o Presidente da OAB não cometeu cri
me de espécie alguma. Crime quem cometeu foí o Co
mandante Militar do Planalto. Aqui está o Estatuto dos 
Militares. Eis o que reza o Estatuto no seu art. 42: 

Art. 42 ... "A violação das obrigações ou_ dos de
veres militares constituirá crime. 

§ 111 A violação dos preceitos da ética militar 
será tão maís grave quanto mais elevado for o grau 
hierárquico de quem a cometer. 

Só um General do Exército é que pode cometer um 
crime mais grave do_ que um General de Divisão, como o 
Ge~neral Newton Cruz. 

O Sr. Morvan Ae&yaba- Senador Fábio Lucena, es
tou também acompanhando o· desdobramento do discur
so de V. Ex.' e a conclusão a que V. Ex• está agora tiran
do. Se \1', Ex• entende que quem cometeu um crime no 
caso não foi O ilustre Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, de Brasília, que foi ilegalmente convocado 
para prestar declarações como indiciado, mas quem teria 
cometido crime, como V. Ex• acaba de afirmar, ao fazer 
aí a leitura dos dispositivos legais, em que estaria encji.J.a
drado o responsável por esse IPM, teria sido ele o res
ponsável, com certeza, eminente Senador, o próprio Pr-e-
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sidente da OAB, a esta altura, jâ terá representado con
tra esta autoridade militar, ou o fará. Somente depois da 
reprltSentação dele e depois de instaurado, então, contra 
o responsável pela convocação, o competente inquêrito 
policial e depois o processo, só nessa fase é que se poderá 
dizer', depois de julgado, que ele teria cometido, realmen
te, o crime que V. Ex' lhe atribui. 

O SR. FÁBIO LUCENA -A lucubração presuntiva 
de V. Ex' é da maior perícia e acuidade, porque, no fecho 
do meu pronunciamento, V. Ex• verá que providências 
como essas eu reclamo e ..• 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo s_oar a 
campainha.) -Nobre Senador Fábio Lucena, o tempo 
de V. Ex• está encerrado. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Vou concluir. Gostaria 
que V. Ex• me permitisse apenas cOnsolidar em pouquís
simos minutOs o raciOcíniO. - - - - -

Eis a ética militar estabelecida pelo Estatuto dos Mili
tar~: 

Seção II - Da ética militar 

Art. 28. O sentiine'nto ·do- dever, o pundonor 
militar e o -decoro da classe impõem, a cada um dos 
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e 
profissional irrespreensiveis, com a observância dos 
seguintes preceitOS-de ética militar: 

IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regula
mentos, as instruções e as ordens das autoridades 
competentes; 

Vemos, Sr. Presidente, que o crime cujos indícios são 
veementes, indícios de autoria, o descumprimento das 
leis, o crime, segundo define os Estatutos dos Militares, 
recai na responsabilidade do Comand_ante Militar do 
Planalto. Deixo de ler, não apenas por falta de tempo, 
mas por absoluta inutilidade da leitura que fizesse, oRe
gulamento Disciplinar do Exército, que fala dos Princí
pios Gerais de Hierarquia e da Disciplina e da Trans
gressão Disciplinar. Não os lerei porque, publicados no 
Diário Oficial da Uniio, são presumivelmente do conhe
cimento público-. O que quero deixar registrado já não é 
o precedente, é um corijunto-de seqUelas implantado no 
Distrito Federal pelo Comandante Militar do Planalto. 

Primeiro, ele invadiu dependência jurisdicional do 
Congresso Nacional, no dia 24 de abril do ano em curso. 
Antes disso, esbofetou publicamente um jornalista; antes 
disso, fez pronunciamentO de natureza política -dentro da 
sua corporação o que é proibido pelo Regulamento Dis
ciplinar do Exército; depois disso, recusou a convocação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, conStituída 
dentro da Constituição e do Regimento Interno da Câ
mara dos_Deputados, para ali comparecer. 

E por fim, Sr. Presidente, depois de o Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Flávfõ Marcflio, ha
ver acolhido representação da própria Mesa da Câmara 
Federal, se dirigiu à autoridade competente, ao 
Procurador-Geral da Justiça Militar, para ser instaurado 
o .competente inquérito e Cõnseqüentemente a- ação penal 
cabível contra o abuso d,:: poder e autoridade cometido 
pelo General Newton Cruz, qUe prendeu e esbOfetou 
dois membros do Congresso Nacional. 

Agora recmre ao ínquêiíto policial militar, que havia 
sido posto fora de uso em relação aos CiVis, desde QUe o 
PreSidente Ernesto Geisel assumiu o Poder, ainda, por 
consequinte, sob plena vigência do Ato Institucional nt 5 
que os autorizava. Não é o precedente, é o conjunto de 
seqUelas que preocupa a sociedade. Subindo os degraus 
da violência, fazendo a escalada da viálência, esse Gene
ral, se não for contído, Sr. Presidente, vai acabar por 
imitar Cafi8ul8., vai invadir o- Senado Federal, sentar-se 
na cadeira de V. Ex' e nomear o seu cavã.lo, dele, Sena
dor da República. 

Era o_ que tinha.. a dizer, Sr. Presideilte.- (Muito bem! 
Palmas.) 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIYAL BAPTISTA .(P_DS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res; 

Ontem, em New York, o Ministro de Estado das Re~ 
lações Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerrei
ro proferiu, na Sessão de abertura da XXXIX Assemble

~ia Geral das Nações Unidas, um discurso em que anali
sou o desempenho da OrganizaçãO das Nações Unidas 
(ONU) em face das crises e tensões internacioriais carac
terísticas das atuais condições mundiais. 

Ao mesmo tempo, em seu eloqUente e aplaudido pro
nunciamento, O Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro 
ressaltou a permanente fidelidade do Brasil, no âmbito 
de sua polftica exterior, aos objetívos de preservação e 
aperfeiçoamentO-das Nações Unidas CQmo o foro por ex
c_elên_cia instituído para dirimir controvérsias entre os Es
tados, e promover a cooperação internacional. 

Acentuando que seria ingenuidade e falta de realismo 
ignorar as oscilações e perigos de uma conjuntura inter
nacional freqUentemente perturbada pela violação dos 
princípios éticos e jurídicos qUC devem prevalecer, a rifvel 
planetário, entre todos os governos e povos, o Chanceler 
Ramiro Saraiva Guerreiro, avaliou os esforços desenvol
vidos pelas Nações Unidas no decorrer de sua trajetória, 
quando se aproxima dos seus 40 anos de fecundas ativi
dades e iniciativas a serviço da paz, do_desenvolvimento 
e do bem-estar de toda a humanidade. 

D_ispenso-me de comentar _os tópicos mais importantes 
do seu discurso, que versou predominantemente,_sobre 
temas econômicos. 

Destacaria, no entanto, as seguintes afirmações do 
Chanceler brasileiro, perante representantes dos 158 
Estados-Membfos: 
, , "Tal como a paz, o desenvolvimento ameaça 

transformar-se numa miragem aos olhos dos países me
nos fortes devido a estrutura do próprio sistema interna
cional", Segundo o diplomata brasileiro •. "os países do 
Terceiro Mundo não podem continuar suportando inde
finídamCDie as pressões que sofrem; nem viver à iriercê 
das abruptas flutuações das taxas dç juros, já ÍQtolerã-
veis". 

Em face da sua indiscutível impOrtância e oportunida
de, e das repercussões que obteve, o discurso pronuncia
do pelo emine_nte Ministro das Relações Exteriores, Ra
miro Saraiva Guerreiro, é um documento digno de refle
xão e de valor incontestável, motivos pelos quais solicito 
sua incorporação ao texto desta breve comunicação. 

(Muito bem! Palmas.) 

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

Senhor Presidente, 
Em nome do Governo brasileiro, tenho a satisfação de 

congratular Vossa Excelência p-or sua eleição pata a Pre
sidência da XXXIX Sessão da Assembléia Geral. 

Estou seguro de que interpreto a confiança de todas as 
Delegações presentes a esta Sala na direção experiente e 

_equânime de Vossa Excelência para o êxito de nossos 
trabalhos. Permito-me também saudar Vossa &celência 
como representante de Zâmbia e do continente africano, 
aO qUal-trieti país está ligado por profundos vínc:u_los cul-
turais, históricos e políticos. ----- - -

Nesta _oportunidade, permita-se-me ainda prestar jus
ta homenagem ao Senhor Presidente Jorge Illueca pela 
competência e habilidade com que conduziu os trabalhos 
da últtma Sessão desta Assembléia Geral. 

Senhor Presidente, 
É um privilégio poder congratular-me com o povu e o 

Governo de Brun_ei Darussalam pelo seu ingresso nesta 
Organização_e "renovo aqui meus votos de paz e prosperi
dade a esse país, com o qual o Brasil já mantém relações 
diplomáticas. 
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Senhor Presidçnte, 
f: nossa experiência cotidiana a convivência com a ten

são e a crise internacionais. Claramente, as crise.s se suw 
perpõem num processo vicioso que só tende_ a reforçar
se. Mais do que nunca é urgente a transformação dentro 
da ordem. 

Diante desse desafio, o Brasil vê caminho seguro no 
compromissO com os princípios fundamentais da convi
vência internacional, consagrados na Carta._das NaçõeS 
Unidas. Reafirma a inspiração ética de sua política ex

_terna, voltada para a busca de soluções para as causas 
universaiS da paz e do desenvolvimento. Mantém sua 
disposição serena e equilibrada no exame objetivo das 
questões internacionais. 

Entendemos também que só a confiança pode criar 
bases duradouras para o diálogo e a cooperação entre as 
nações. 

São esses valores e essa vontade de transfonnação que 
. orientam minhas palavras na inauguração do Debate 
Geral. 

As épocas -de crise, como que atravessamos, 
Cvidenciam-se nos fatos, mas se refletem também no pla
no das idéias e da cultura. Esta Organização não poderia 
ficar imune à crise de nosso tempo. 

A geração fundadora desta instituição nos legou uma 
mensagem que repudia os padrões duplas de julgamento. 
Mais do que nunca ê preciso recuperar o sentido dessa 
mensagem. Poderosos e fracos, aliados e adversários, de
.vem compreender e seguir os critérios que regem a convi
vência iiltefnacional, porque só assim o diálogo se toma 
verdadeiramente possível. Esta é uma das razões funda
mentais do trabalho que desenvolvemos nas Nações 
Unidas. 

Embora sejam mUitos os disfarces do autoritarismo 
não me parece lfcito confundir, no ano de _1984, o ideal 
da paz com a obssessiva disposição para a guerra. Não se 
pode invocar a liberdade, a justiça ou o progresso para 
encobrir o desejo de dominação. 

Não pode haver tergiversação quanto ao acatamento 
dos princípios uniVersais da Carta. Igualdade quer dizer 
igualdade; sob_erania quer dizer soberania; não
intervenção quer dizer não-intervenção. Iludem-se aque
les que cedem a tentações imediatistas em prejuízo deva
lores essenciais à credibilidade desta Organização. 

Senhor Presidente, -
O Brasil tem posições conhecidas e claras sobre os 

_grandes focos de tensão política que continuam a desa
fiar a capacidade de ação da comunidade internaciónal. 
Depois de anos de debates e de negociações sobre algu
mas dessas questões, largas margens de consenso foram 
alcançadas. 

Não se negará que o melhor caminho para a autode
terminação e independência da Namfbia é o cumprimen
to da Resolução 435 do Conselho de Segurança. Sempre 
que se preserve essa diretriz, são auspiciosos os sinais re
centes de flexibilidade na África Austral, com vistas ao 
diálogo e à negociação. Por outro lado, a consciência da 

_comunidade internacional tem sido inequívoca no repó
dio à segregação racial e, por isso mesmo, as Nações 
Unidas não podem transigir ou hesitar na total conde
nação do apartheid. 
---o tempo- tem: mõstfado que fora dos parâmetros origi
õã.lnlente- estabelecidos pelas Nações Unidas não se Vis
lumbra uma solução abrangente, justa e duradoura no 
Oriente Médio. Uma sucessão de crises decorrentes da 
não aceitação de tais parâmetros vem impedindo, por 
mais de uma geração, a construção da paz naquela área 
conturbada. 

No Oriente Mêdio, como em outros contextos regío
nais, o Brasil condena a persistência de uma política de 
fatos consumados, atentatória à Carta. Entre as muitas 
vítimas dã recente e persistente crise libanesa, devemos 
lamentar a perda de muitos soldados das forças multina
cionais que lá aturam. Não terá sido em vão o sacrifício, 
se nos fizer refletir a todos, mesmo os mais poderosos, 
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sobre o papel que pode e deve caber às Nações Unidas 
na condução de operações de paz, em cumprimento a 
mandatos da comunidade internacional com pleno res
paldo do Conselho de Segurança. 

Em todas as áreas de tensão -·como no Afeganistão e 
no Campuchéia - o princípio da não-intervenção não 
pode admitir desvios em sua aplicação. Seja onde for, as 
tentativas de interferir em processos políticos internOs 
pela força ou por escusas técnicas de infiltração, merece
rão a condenação da comunidade internacional. I'! ana
crônico pensar que ·a opinião pública ainda possa ser ilu
dida por fachadas de legitimação para atas de iriter
venção efetiva, que ãtendem a interesses estratégicOs ou 
de mero prestígio. 

Na América Central, não haverá soluções de longo 
prazo sem o integral respeito dos princípios básicOs da 
autodeterminação, do mútuo respeito entre paísés e de 
convivência democrática. :S indispensável, por isso mes~ 
mo, que prossiga e tenha êxito o trabalho do Grupo de 
Contadora, apto a promover uma consciência dos 
problemas da região em toda sua complexidade histórica 
e social, política e económica. A boa convivência hemis~ 
Ierica depende hoje, de forma crítica, da estabilidade na 
Amêrica Central. 

:S preciso fazer prevalecer o espírito da Carta no senti~ 
do do diálogo e da negociação. Neste: particular, cabe
nos agradecer ao Secretário~Geral, que- quando a isso· 
solicitado - tem exercido seus bons oficias e papel me
diador, mesmo em condições adversas, com o senso de 
oportunidade a discrição conveniente a cada -caso. 

O mesmo se aplica à questão das Malvinas, para cuja 
positiva solução continua a ser indispensáVel a contri
buição das Nações Unidas, inclusive através do encora
jamento ao entendimento diplomático entre a~ partes. 
Essa ê uma questão que afeta diretarilente · aos- Par Ses 
latino-americanos, qt~e têm posição firinaaa--sobreo 
mêrito da questão, reconhecem os direitos da Argentina 
e desejam afastar o risco de teilsões numa área cuja vO
cação ê de paz e de concórdia. E. o m_o_mento de deiD.Ons
trar coerência e autentiCidade, honrando os princíp"ios da 
Cãrta, atravês da implementação integral da Resolução 
502 do Conselho de _Segurança. 

Em todos os problemas críticoS que meitcióriel,- esTa 
OrganizaçãO- llãá deixou de tomar posições e de indicar 
terapias. 

Mas a escassez de soluções efetivas não deriva de 
vícios de d_iagnósticq: oS problemas persistem porque hâ 
fragmentação da vontade política da comunidade inter
naciorial. Na medida em que há um bloqueio no meCa
nismo deliberativo e na própria implementação das deciw 
sões das Nações Unidas, fórmulas de consenso penosa
mente negociadas são submetidas a um processo de desw 
gaste. O resultado prático é, com freqUência, um lastimáw 
vel retrocesso s_obre bases de entendimento já c_onsagraw 
das por este foro, como é o caso -para citar um exém
plo eloqUente- do Documento Final da I Sessão Espe
cial da Assembléia-Geral das Nações Unidas dedicada 
ao Desarmamento, em 1978. 

Senhor Presidente, 
Há 39 anos, ainda sob o impacto de um conflito sem 

precedentes, ·as Nações Un_idas nasceram sob o signo da 
universalidade e da igualdade_ entre as nações~ Esta Or
ganização espelha, em seu próprio nome, -o ideal da soli
dariedade e da união e, além disso, o reconhecimento de 
que o mundo não mais- comportava o isotafu~nto -~ntre 
as nações._Se havia um generoso utopismo nessa visão, 
havia também uma lúcida consciênçia das reai~ necessiw 
dades de sobrevivência- e bem·estar da humanidade. 

No nosso século, nenhum Estado, por mais poderoso 
que seja, pode afrontai;' a comunidade internacional aqui 
representada, nem prescindir do diálogo com outras 
nações. Nenhuma potência pode pretender legislar sobre 
o mundo. Em outras palavras, a liderança- para sei;' efeti
va deve estar impregnada de sen_tido autenticamente de
mocrático: ela só se fortalece quando mantém _e.$S~ valor 
intrínseco. 
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O sistema internacional não deve ser vertical e centra· 
lizado. Aquilo que afeta a todos, por todos deve ser deci
dido. Isso se aplica especificamente a dois temas de inte· 
resse global que não podem ser dissociados em seu trataw 
mentQ: paz e desenvolvimento. Mas ê justamente sobr_e 
esses temas, de- vital importância para a humanidade, 
que mais se evidencia o bloqueio da interação política e a 
substituição do diálogo democrático por equações de po
der. 

Senhor Presidente, 
Tive oportunidade de comparecer, em agosto último, 

perante a Conferência de Desarmamento para reiterar as 
crescentes apreensões de meu País diante do acelerado 
recrt.mescimerito da corrida armamentista. 

Manifestei então o endosso brasileiro à recente Decla
ração Conjunta de se.is Clwfes de E~tado e de Go_verno às 
potênCias nUcleares, da qual citei a seguinte afirinação: 

. "ê primariamente responsabilidade dos Estados nuclea~ 
res evitar uma catástrofe nuclear mas esse ê um proble
ma demasiadamente Ílpportante para ser deixado a esses 
Estados apenas". 

Diante dessa tarefa- priOritária entre tOdaS- o_ prO
cesso de decisõeS inte_rnacionais deve.incorp'orar efetiVã
mente a participação ampla e representativa da comuni
dade das naçõeS. Isso se faz necessário para superar o 
monólogo de intransigências em que se converteu o pro
cesso de negociação entre aqueles que- pelo díálogo
deveriam ser os responsáveis p"rimârios pela segurança 
de todos. Sob esse influxo paralisante, as chamadas dis
cussões sobr~. ''controle de armas" correm o risco de se 
desvincular totalmente do objetivo final que se impõe: o 
desarmamento geral e completo sob efetivo controle in
ternacional. 

A dialêtica da confrontação, Iertil enl disfarces doutri· 
nários, só cofldllZ na prátiCa-a- patàmares sempre :rDais 
elevados de terror e não de segurança. A inteligência 
política já desmascarou essa trágit:a racionalização da 
vontade de poder. 

A paz não pode tornat:wse uma mirageffi-:- qÚf: Si dilui 
na espiril.l armamentista. Não há substituto para a paz e 
a paz nasce de uma ordem internacional justa e confiável 
e não do equilíbrio da desconfiança. E. essa a lição funda

. mental da Catta de São Francisco. 
Senhor Presidente, 
~no p~ano econômico que a cris"e contemporânea-tem 

a sua dimensão mais sensível, mas sua dinâmica é essen
cialmente política. Os camínhos da paz e do desenvolVi

. menta Dão podem deixar de ser paralelos. Estamos coic
eados diante ~e umã situação-limite, qué rjos obrigá ·a 
examinar suas ra1:tes, sem ilusões e ambigUidades. 

O Brasil não renuncia à perspectiva do desenvolvi
mento, nem pode aceitar a retração do espaço que con
quistou no comércio internacional, dentro de regras legi
timamente acordadas. Há longo tempo, meu País vem 
lutando nos foros competentes para corrigii os vícios da 

- estrutura econômica mundial, de que hoje somos uma 
das principais vítimas. 

Diversas vezes perante a Assembléia Geral, expressei a 
preocupação com que o Brasil encara o percurso seguido 
pela ecçmomia internacional nos últimos anos. 

Reiterei, sob múltiplas_ for~as, -o _chamamento para 
um decidido esforço d(; concentração internacional para 
enfrentarmos os efeitos de uma grave crise global. 

Reafirmei a necessidade de reverter a crescente ten-
___ d~o_cia à erosão daquilo que de mais valioso tínhamos, 

todos, conseguido realizar no pós~guerra - a coope~ 
ração internacional, como instrumento a serviço do de
senvolvimento e como fator indispensável para a gestão 
de um sistema de comêrcio e finanças que se revela pre
cário e iitstãvel. 

Afirmei, a certa altura-, qu~ "qU.ãndo a economia mun
dial se torna altamente diversificada e OS; problemas se 
exprimem de maneira global, o desafio não ê mais o de 
como obter vantagens unilaterais, mas o de corria definir 
conjuntamente, maneiras viáveis de gerenciar Um siste
lna crescentemente instável", 
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Fatos recentes, como a contenção da inflação e a· rcto~ 
mada do crescimento em alguns pafses desenvolvidos, 
parecem demonstrar-o potencial de êxito do recurso, por 
uma ou outra das principais potências desenvolvidas, a 
potíticas unilaterais. Por positiva que seja a recuperação 
ora em curso em certas economias desenvolvidas, não hã 
como negar que ela ê limitada e seu desdobramento se 
faz às custas da elevação a níveis excessivos do coeficien~ 
te de instabilidade no sistema econômico internacional. 

Tampouco há como negar que, por força dp recurso a 
políticas unilaterais surgem mecan_i_smos perversos pelos 
quais pafses endividados são levados a transferir recur~ 
sos que subsidiam à prosperidade de países ricos. Pior 
ain-da, vêem aqueles países suas próprias perspectivas de 
desenvolvimento tolhidas ao impacto, muitas vezes avas~ 
salad()r, das ações das grandes potências industriais. 

J\ solução para Os premen_tes problemas da economia 
internacio1_1al não pode ser o das ações individuais ou 
abordagens tópicas. Da mesma maneira, não podem re
sultar _ exitosas as tentativas de resolver os problemas 
econômicOs da atualidade por obra e graça da recupe
ração de um ou outro país desenvolvido. Isto é ainda 
mais verdade quando tal recuperação, sujeita a fortes 
elementos de incer_tezas e precariedade, tem, ademais, 
conseqUências restritivas sobre as possibilidades de ex~ 
pansão de outros pafses, em participar os mais fortemen
_te endividados. 

O caminho para uma recuperação sustentada e sadia 
de economia interna~cional não pode, portanto, ser a rea
tiva~o precária de uns poucos e a tentativa inelutavel
mente fadada ao malogro, de manter uma polltica ecoM 
nômica de sentido concentrador e efeitos limitativos 
sobre a própria perspectiva de retomada do desenvoívi
mento pelos países do Terceiro Mundo. 

As tensões sociais e políticas a que estes têm sido sub
metidos_ não podem prolongar-se por muito tempo mais, 
nem podem seus povos continuar indefinidamente sujei
tos aos sobressaltos gerados por abruptas variações nas 
já "intoleravelmente altas taxas de juros, na disponibilida
de de fluxos de financiamentos e nas condições de acessQ 
aos mercados internacionais. 

Sucedemwse os episódios de resistêiicias por parte dC 
_países desenvolVidos à ação concertada - lembre-se a 
falta de resultados de Cancun, a obstrução ao lançamen
to _das_Negociações Globais, o fracasso da última reu
nião da UNCTAD, o" descumprimento dos princípios e 
compromissos do GATT. Ao contrário, tendo em vista o 
contexto adversÕ que enfrentamos, deveriam ter-se aber
to trilhas múltiplas em direção ao objetivo que o Presi
dente Figueiredo, em seu discurso, neste foro, em. 1982, 
definiU como a necessidade de recomposição_da ordem 
econômica internacional. 

A recusa ao diãlogo e à ação concentrada entre os Go~ 
v.ernos vem tendo efeitos particularmente perniciosos 
nestes dois últimos anos, caracterizados pela eclosão da 
crise- do endividamento, de efeitos tão avassaladores 
para a América Latina. Países cujo empCi1ho em manter 
adequadas taxas de crescimento na década dos 70 foi en
tão importante para a sustentação das atividades econô
mjcas no mundo desenvolvido, se vêem hoje forçados, 
em- decorrência de fatos criados à sua revelia, a sofrer se
veras pressões de carâter recessivo. Esta não ~. certamen
te, a compensação que merecem pela significativa contri
buição que deram à prosperidade da economia mundial. 

O mundo em desenvolvimento não teril deixado de 
dar, nestes últimos teffipos, claros sinais de sua dispo
sição ao diálogo realista e construtivo, como evidencia
ram diVersOS pronunciamentos feitos nos mais diversos 
for:os internacio_Oais como o ECOSQC, a UNCTAD, o 
GATT, o FMI. Essa disposição tem sido reforçada pela 
crescente movimeritação interna ao nível da cooperação 
Sui·Sul e dos contactos _interre~ionais. 

No que se refere à América Latina, três importantes 
passos em busca do diálogo com o mundo desenvolvido 
Tõram dados este ano com a realização, em Quito, em ja
neiro último, da Conferência Econômica Latino-
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Americana, e, mais recentemente, com âs reuniões que 
frzeram, em Cartagena e em Mar dei Plata, onze países 
particularmente afetados pela questão do cndividamen-
to. 

Quito, Cartagena e Mar dei Plata, recolheram, de ma
neira serena, objetiVa e pragmática o que devem Ser os 
princípios políticos· a gerar as relações entre devedores e 
credores, com ênfase na neceSsidade de reconhecerem es
tes 6ltimos suas cc-responsabilidades nª solução das 
questões_ do endivid_amento, assim como a importância 
de que haja simetria e eqUidade na divisão dos ânus dela 
decorrentes. 

Em Cartagena, em especial, deram os paÍses--partici
pantes significativo passo ·ao fa_Z_er clar(! e forte manifes
tação de sua vontade política de procurar atuar em con~ 
junto na busca d~,UQl diál_ogo com os Governos dos paí~ 
ses credores sobre os_.E;l.Spectos gerais da temátic3 do endi~ 
vidamento. Como assinalado OQ. "Consenso", a questão 
da dívida exige adequada consideração política a nível 
internacional visto que acarreta evidentes conseqUências 
políticas e sociais. 86 _a_ voilta-d~ dos Governos Qos países 
credores e devedores permitirá modificar aS condições 
que impedem soluções duradouras para problemas_ _que 
não podem ser tratados exclusivamente por diálogo com 
os bancos, pela ação isolada dos organismos financeirás 
internacionais ou pelo simples comportamento do_s mer· 
cados. 

Reutiidos em Mar dei Plata, Argentina, a 13 e 14 deste 
mês, os Chanceleres e Ministros- da Fazenda dos países 
de Cartagena, em seguimento ao encontro de Cartagl:na, 
fizeram chamamento concreto ao diálogo com os Gover~ 
nos dos pafses credo_r_e_s, sob a forma de encontro desti~ 
nado a uma reflexão conjunta sóbre_~ questão da diVida 
e a maneira de pennitir o alívio de seus encargos para os 
países afetados. Esse diálogo, no qual serão tidos na de
vida conta os ioteresses_de todas as partes envolvidas, se 
assegura indiSpensável para permitir o equacionamento 
de problemas que não podem continuar deixados ao im~ 
pacto das contingências de cada momento. Esperemos 
que, desta vez, nosso chamame_nto não seja em vão. 

Senhor Presidente, 
Como_ a paz, também o desenvolvimento ameaça 

transformar~se numa miragem, na ótíca dOs países mais 
fracos. Se insisto nessa correlação, é para salientar cjue, 
tanto na esfera política quanto na económiCa, aS- dificiil~ 

dades que encontramos derivam da mesma estrutura do 
sistema internacional, refratário a prOjetas-de trans:fõi'~ 
mação não mediados pelo poder. 

Não podemos nos furtar mais ao reconhecimento d_~ 
que, a persistiiem as--distorções presentes, a crise ·atUal 
acabará por prejudicar decisivamente a todos, pobres e 
riCOS, devedores e credores. Neste fim de século, o mun
do económicO, como- õ põHtiCO,- se tornOu indivisível. A 
interdependência não é uma figura de retórica- ê urna 
necessidade histórica, que exige um· gerenciamento -polí
tico, no sentido da cooperação e não da regressão ou do 
isolamento. 

Senhor Presidente, 

Para concluir, desejo voltar a minha reflexão inicial 
sobre o papel das Nações Unidas no mundo de hoje. 

Com excessiva freqUência, _esta Organização se viu 
transformada em., ''palco de confrontações estéreis", 
como afirmou o Presidente Figueiredo, ao se dirigir, em· 
1982, a· esta Assembléia Geral. Ao reconheq:r a virtual_ 
paralisação dos mecanismos da diplomacia multilateral, 
o Brasil busca um objetivo m;:tis altQ: a preserVação e o 
aperfeiçoamento dãSNações Unidas para que seja, como 
deve ser, o foro por excelência para dirimircontrõvéi'Siãs 
entre os Estados e oara promover a cooperação interna~ 
cional. 

O Brasil rejeita o diagnóstico de que as Nações Unidas 
estão condenadas ao anacronismo. Anacrónica é a recu~ 
sa do diálogo democrático dentro da comunidade das. 
nações. Anacrónica ê a rejeição de aspirações aUtênticas 
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e de fórmulas de consenso, que resultam de longos e dis~ 
pendiosos esforços de negociação. Anacrónica ê a pers~ 
pectiva de alargamento geométrico do hiato na distri~ 
buição da_s riquezas entre as fiações do Norte e do Sul. 

Haverá certamente razão para conforto e otimismo se 
soubermoS ·aproveitar as lições de experiência acumula
da. Ao se aproximar dos seus 40 anos, as Nações Unidas 
têm hoje uma visão dolorosa- porém mais clara- dos 
seus limites. Essa visão está corajosamente refletida nos 
relatórios sobre o trabalho desta Organi_~ação que o 
Secretário~Geral nos apresentou nos últimos três anos. 
São muito opoi-tuhas e va"Jiosas- suã.s sugestões para o 
maior aproveitamento do potencüll de ação das Nações 
Unidas. Permanece assustadoramente Viva, contudo, sua 
advertência de que estamo.s. ''perigosamente pró;l(.fffios de 
uma nova anarquia internacional". 

Nunca a humanidade esteve tão indissoluvelmente as~ 
s.ociada em seu destino e, no entanto, perigosamente, a 
capacidade de ação da comunidade internacional se vem 
debilitando a cada dia. 

As Nações Unidas voltam a sofrer de forma aguda o-s -
efeitos corrosivos da rivalidade entre as Superpotências. 
Seria imprudente ignorar a realidade do poder nas 
equações internacionais. Contudo, também é realista 
perceber que a apologia da coeração representa, em últi~ 
ma análise, o reconhecimento do fracasso ~ inteligência 
e da criatividade políticas. Gera--se uma acii~ça- ainda 
maior: a de um trágico retrocesso doutrinário no que se 
refere às' regras de convivência entre as nações. A crise ê 
sempre um campo fértil para as exacerbaçõe_s de egoís~ 
mos nacionais. 

Mais uma vez é preciso proclamar que a Carta de São 
Francisco constitui um patrimônio comum de sabedoria 
política. As Nações Unidas não são_ o monopólio de 
qualquer país o_u bloco __ d_e países, nem têm comptólnis
sos com o imobil_ismo. O esforço pela harmonia passa 
pelo respeito à diferença, entre indivfduos, como entre 
povos. Reafirmar essa filosofia política, que é da respon~ 
sabilidade de todos, ricos e pobres, fortes oü fracos, ê 
preservar uma herança espiritual arduamente conquista
da e a que o Brasil se mantêm fiel. 

- ~ Muito obrigado. 

- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -:- Coqcedo a 
palavra ao eminente Senador Morvan Acayaba. 

O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

o dia 23 de setembro assinalou o centenário de eman~ 
cipação política do_ município de Três Corações, no sul 
do Estado de Minas Gerais. -

~-: Desde as primeiras entradas dos bandeirantes pelo ter~ 
ritório mineiro, ainda no século XVI,já se registram fa
tos ocorridos à margem do Rio Verde, na região hoje 
ocupada pela pujante cidade de Três Corações. 

São os primeiros choques dos paulistas com os ferozes 
cataguazes, habitantes daqueles sertõe.s que tinham o seu 

-nome. 
to esforço dos bandeirantes para domar ou afastar os 

gentios, a fim de abrir caminho para as tão cobiçadas es~ 
meraldas, estimuladoras do sonho e da tragédia de Fer~ 
não Dias Paes Leme. 

Transposta a Serra da Mantiqueira", gígantesCo a alta~ 
neiro- Obstáculo natural a fechar o território mineiro, 
-descem os arrojados paulistas pelas-margens do Rio Ver~ 
de, que nasce em suas encostas, justamente na região do 
Passa Quatro. -
- Caminhando rio abai;l(.o, os desbravadores foram 

plantando povoados às suas margens de clima ameno e 
terias fÚteis, quando não ricas em filões de ouro. 

_ Dentre essas localidades, já em 1601, o paulista André 
de Leão alcançou os tijucais do Rio _verde, no registrO 
d_o historiador tricordiand Benefredo de Souza, na sua 
monografi&.''Datas e Fatos da Terra do Rio Verde". 

Da_í p·ara a fi-eilte, mUltiplicam~se oS acrintecinientos e 
a· poVoado vai firmand9 os seus alicerceS, sempre coino_ 
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as demais vilas brasileiras, em torno da cruz, à sombra 
da torre de l,lma capela, 

Assim é que em 1737, o ouv~dor de São João Dei Rei, 
Cipriano José da Rocha, na suã visita ao sul.de Minas, 
tão- pródiga em acontecimentos históricos, jâ falava nas 
roças que encontrou nas paragens da "Aplicação do Rio 
Verde e Córrego Jesus, Maria, José". 

Na invocação da Sagrada Família, já estava configu· 
rada a denominação até hoje preservada: Três Corações. 

Depois, o povoado foi crescendo, sob I! proteção de 
Jesus, Maria, José, através do trabalho· ordeiro, eficiente 
e pacífico--de seu povo. 

Logo surge a Vila, com as suas casas dispostas à mar
getn dos primitivOs caminhos. A ponte sobre o Rio Ver
de, passagem obrigatória para quantos do Sul, demanda
vam o centro de Minas Gerais. 

A mineração- foi -ãtividade inicial, logo esgotada. e 
substituída pela cultura de cereais e criação de gado. 

Já em 1884, ano decisivo na história de Três Corações, 
chegam à cidade dos trilhos da estrada de ferro Minas
Rio. 

Os festejos contaram com a presença de Sua Majesta
de o Imperador Dom Pedro II, da Imperatriz Dona Te
reza Cristina, do Príncipe Dom Augusto, do Conce 
D'gu e de altos _digl!.atáriós- do Governo Imperial. 

Com a ferrovia, acentuou~se de forma intensa-o pro~ 
gresso de -Três Cor_ações, que em breve se .transformou 
num empório comercial de primeira grandeza, ponto de 
embarque de gado proveniente não só d_a região Sul mi
neira mas atê mesmo de Goiás e dos Sertões de Mato 
Grosso. 

A República encontrou Três Corações como flores
cente pólo econômico, cujo progresso não sofreu solução 
de continuidade~----- -

São tantos e_ tão_ilustres os_filhos de Três Corações, 
que não é possível mencionar nomes sem incorrer em 
graves omissões. 

Apenas para exemplificar: são tricordianos de nasci
mento o ex·Presidente da- Rf:púbÜca Carlos Coimbra da 
Liiz," o nof1~·el prosador--Godofredo Rarigel e o maiS fa:..
moso astro do futebol brasileiro, Edson Arantes do Nas
cimerito, o popular Pelé. 
- Sede_ da EsColã de Sargerl.tos das Armas, que sucedeu 
ao 41' Regimento- de- Cavalaria Divisionária, Três Co~ 
rações, desde 1918, mantém salutar convivência com o 
E;l(.ército Brasileiro, fator ímportante na- vida cívica e 
econômica da cidade. 

Abrigando hoje dezenas de estabelecimentos de ensino 
médio, Escolas Superiores; de Filosofia, Odontologia, 
-Administração e Economia, Três Corações é centro cul~ 
tural de mais alta expressão. 

O SeU: ·parque industrial, já signfic:üivo desde as pri
ineif3.s dêCada_S_ dei- século, creSceu em importância com a 
instalação da fábrica de leite em pó da Nestlê. 

Criado o Distrito Industrial depois_de uno, Três Co
rações mantém hoje_ indmeros estabelecimentos indus~ 
triais de grande e médio porte, destacando~se dentre eles 
a Mangels Minas Industrial S.A. 

Povo hospitaleiro e pacífico, a gente tricordiana é bem 
típica dos padr3es mineiros. Sabe dar exemplos de traba
lho, ~e Cjv-il.idade de espírito religioso, e de amor à sua 
terra. Ligado a }'rê~ Corações por laços muito estreitos, 
uma vez que Varginha, minha terra natal, é limítrofe do 
município, tenho lá parentes e amigos dedicados. Tive a 
honra de representar a cidade em duas legislaturas na 
A:sSe~móléí:i Legislativa de Mfnas, Pelo que,- não poderia 
~eixar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de consignar nos 
Anais do Senado o auspicioso evento do Centenário da 
emanciPaçãO Políticã daquela cidade. _ 

t a festa maior do Municfpio. ~ o regozijo natural de 
seu povo. 1:: o 8contecirri.ent0 histódc~que transCende as 
HndeS da cidade para projetar-se no Estado e no País, a 
merecer este registro nos Anais do Senado. 

Era o qúe tin-ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) -
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal~ Ga!J'ào Modesto- José Samey:..:..:.. Cld 
Sampaio- João Calmon- Roberto Satiú-niitO -- A[fre
do Campos - José Fragelli- Alfonso C amargo - _Álva
ro Dias - Jatson Barreto - Carlos Chiarei/i. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã esgota
do o temo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item l 
Votação, em turno único, do _Projet~ de Lei d_a 

Câmara nll 10, de 1981 (nlll.529f79, na Casa de Ort
gem), que dispõe sobre a aposentadoria, com pro
ventos integrais, dos ex-combatentes segurados da 
Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 
355, de 1981, das ComissõC$: 

-de Legislaçio Social; e 
- de Finanças. 

Votação do projeto em primeiro turno. 
Os_Srs. Seiuidores que o aprovam permaneÇam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. _ . -
O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA)- Sr. Presidente, 

requeiro verificação de vOtação. -

o SR. PRESIDENTE (Moacyr Danar--·e regimen· 
tal o requerimento de V. Ex' 

Vou suspender a sessão por dez minutos, antes acio
nando as campainhas a fim de que os Srs. Senadores 
compareçam ao plenário. 

(Suspensa às 15 horas e 44 minutos, a sessão é 
reaberta às 15 horas e 54 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã reaber· 
ta a sessão. Persistlndo a falta de quorum, a Presidência 
se dispensa de proceder a verificaÇão solicitada. ~ _ 

O Projeto de Lei da Câmara nt I0/81, fica com avo
tação adiada para a sessão ordinária de a~anh,ã.~ 

Em conseqüência, is matêrfãs da Ord~m do Dia, ~m 
fase de votação; assim constitufda~:_ Projetas de _Le~ -~a 
Cãmira n~'s 44/81; -53/77, 65/79; Requerimen~os n 9s 
181/84 e 188/84; e P~~jeto _d-e~ da Câ~ara_n~'-79{79, 
fiCam com a apreciação-adiada para a pró;rdm_a sessão or
dinária. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~. Passamos 
ao item de n<~ 8 da pauta. 

Discussão, em turno único, do Proj6to de LCf da 
Câmara n<J 14, cle 1984 (nÕl-2.867 /7.6, nã-Casa de ori
gem), que íõiroduz modifi~ação na Consolida~o 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 
5.452, de 1'1 de maio de 1943, para o fim de assegu~ 
rar estabilidade provisória à mulher trabalhadora 
que contrair -núpciaS:, tendo __ _ __ _ 

PARECERES, sob n~'s 299 e 300, de 1984, das 
Comissões: 

- de Constituiçãõ-e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Legislaçio Social, c'?ntrârío. 
Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item ~: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nl' 41, de 1982, de autoria da Senadora 
Laêlia de Alcântara, que acrescenta artigo ao 
Decreto-lei n'i' 594, de 27 de maio de 1969, que insti
tui a Loteria Esportíva Federal, e dá outras provi-
dências, tendo _ _ 

PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 19~~· d~s 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamen
to: contrário; 21' pronunciamento: pela constitucio-

.DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL (Secão II) 

____ na)idadç ejuridicidade do Substitutivo da Comissão 
- de Finanças; e -

_ -de Finanças, favorável, nos termos de substitu
tivo que oferece. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada par falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ ~sgota· 
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Em recente entrevista coletiva concedida à imprensa 
poti&uar declarei que conc-ordava em gênero, número e 
caso com as corajosas e oportunas declarações encarta
das na Ordem do Dia do Ministro do Exército e com os 
termos do-discurso do Ministro da Aeronáutica, em Sal
vador, e que provocaram estranhos pruridos na_ melin
drosa sensibilidade da Oposição, aliás mais melindrosa 
do que sensível. 

Remexendo os bâus da memória e manuseando os 
anais do Império e da República temos que seria de es-
tranhar, posto que inteiramente divorciado da tradição e 
da praxe, um comportamento em cont!ãrio, omissa ~ in
diferente, ausente e compassivo, que não se coadunaria 
jamais com os desideratos e a missão sócio-política das 
Forças Armadas. 

Perlustrando as páginas de nos_sa história, especial
mente para não sermos longos, dos primórdios da Re
pública até a contemporaneidade, vamos encontrar o es
tamento militar não apenas presente, mas na linha de 
vanguarda, como bandeirante invencivel e intimorato 
nas lutas, nos movimentos, nas revoluções e nas mu
danças operadas no quadro social e político, institucio
nal e administrativo de nossa nacionalidade. 

E mais do que isso, vamos encontrar a classe militar 
chefi_ando os movimentos civis, liderando as campanhas 
liberais,_ ora apresentando nomes de ilustres generais 

_ como candidatos, ora apoiando nomes civis que recorre
ram à ajuda militar. A QueStão Militar, a Proclamação 
da Repl1blica, o Tenentismo, a Revolução Constitucio
nalista, a Revolução de JO, o Estado Novo, a Redemo
cratização de 1945, a Revolução de 1964, são pontos 
orográficos culminantes de nossa geopolítica. 

Em algumas tomadas de cena rápidas captamos ins
tantâneos históricos no decurso de nossa curta mas-mo
vimentada crónica política, que nos dão uma visão de 
conjunto que tem sido a nossa formação republicana e 
democrática. A Revolução de 30, considerada o maior 
m:ovimento cívicO ·da História hrasi1eifa, comparada 
pelo próprio Virgílio de Melo Franco à Abolição e à Re
públic"ã, teve no tenentismo redivivo o seu dínamo pro
pulsor. Por sua vez, o tenentismo de 2?, simbolizado nos 
18 do Forte, foi nítida e genuinamente um movimento 
feito pelos militares para implantar um ideário criado 
pelos civís. A própria Repúblíca, inspirada tanto na filo
sofia de Platão, como no positivismo de Comte, surgiu 
no Brasil no colo da sela de Deodoro, muito embora ves
tida nos figurinos civilistas, e também a decepção_ com 
ela jâ vinha monta~a na gci.rupã. do mesmo cavalo do 
Marechal. · 
· Manda a verdade histórica que se proclame que o 
Exército Brasileiro, inspirado e feito à imagem e seme
lhança do seu insfgne patrono o gênio militar e político 
que foi Duque de Caxias, a partir de 1889 tem sido o par 
constante da República, desde que acabou com o baile 
da Ilha FisQ.al. _A guerra do Paraguai, as campanhas da 
Abo!iç.i_o, projetaram home~s do quilate qe Osório, Ta
manda-ré, Barroso, Marcílio Dias e tantos outros. Deo
doro Floriano_, _Hermes, consolidaram a República, e 
por ~ais que os civilistas tentassem seduzir a República 
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ela sempre teve nos militares o seu amado cavaleiro e 
constante escudeiro. 

Os arroubos de Rui Barbosa e Epitácio PeSSoa, dois 
esgrimistas da palavra, tribunos de fogo, 'incendiários 
das cátedl-iiS e dOs palanques com o raio sagrado arreba· 
tado do Olimpo, nada puderam contra o ordenamento 
castrense que sempre prevaleceu sobre as louçanias civi· 
listas. 

Embora se diga, ainda hoje. que;;, "Esta não é a Re
pública dos meus sonhos", OlJ. "esta não E: a Rcvoluç~o 
da minha esperança", tudo isso dC?U no Pafs qu~ t_emos, e 
onde a m<iioria do povo da terra desejaria morar Ol_l ter 
como pátria: -

A proclainação da República nasceu no meio militar. 
O corone:l Benjamim Constant, oficial do Exército e pro· 
fessor na Escola Militar, que se tornara um celeiro de 
agitadores, onde jovens oficiais -discutialn polrtiCa e lite
ratura, foi o cérebro que ideou a República. A Monar
quia tratou mal, sem habilidade nem coragem, a Questão 
Militar. 

A Federação e a descentralização do poder, a abolição 
da escravatura, que· tinhain em Rui Barbosa e Joaquim 
Nabuco os seus epfgonos, nunca teriam passado de figu· 
ras de retórica para discursos candentes e versos condo
reiros, se não-fosse a metodologia e a estratégia dos ~nte
lectuais fardados. O Manifesto pe 1870 foi o pacto entre 
os propagandistas civis e os militares republicanos. Ai a 
República começou a nascer e a Monarquia a conhecer 
o_seu ocaso. A abolição surgiu não apenas dos versos 
candentes de Castro .Alves ou dos artigos incendiários de 
Lopes Trovão. Ela caiu mesmo quandO as Forças Arma
das se recusaram a perseguir os escravos fugidos, deixan· 
do de ser capitães-de-mato. 

A Que_stão Militar, deflagrada quando o Marquês de 
Paranaguá apresentou ao Senado do Império, em 1883, 
um projeto de lei propondo a criação de um montepio 
para os militares, foi o estopim que fez explodir a Mo· 
narquia. Surgiu então a .. doutrina do soldado-cidadão", 
pela qual o militar era inteiramente livre de emitir sua 
opinião. O gabinete Ouro Preto se desmandou em perse· 
guiçêíes aos militares, chegando-se a anunciar a extinção 
do_ Exército e a volta da Guarda Nacional. 

O Marechal Deodoro e os conspiradores c.ívis e milita· 
res, dentre eles Quintino BOcaiuva, Rui Barbosa, Aristi
des Lobo, Francisco Glic_ério, Benjamin Constant e So
lon Ribeiro não pararam mais na sua marcha para a im· 
plantação da República. Da conversa do Coronel Benja· 
min Constailt com O Ministro da Guerra, Visconde de 
Maracajaú, que não conseguiu convencer o Gabinete 
O~ro Preto a cessar os incidentes e as perseguições aos 
militares, retomou Benjamin ConstaD.t os- caminhos da 
conspiração que chegou ao clímax quando o Coronel Sil
va Telles, sabedor do boató de que fora determinada a 
prisão de Deodoro e do próprio Benjamin, marchou com 
as tropas para o Campo de Santana. 

O Sr. PassOs Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer e 
honra ouço V. Ex•, nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Moacyr Duarte, 
V. Ex• faz, nesta tarde, um discurso muito oportuno . .S 
um exame, uma reflexão sobre a presença das Forças Ar
madas no processo político brasileiro. E ·Creio que seja 
um equívoco querer afastar as Forças Armadas do pro
cesso político brasileiro. yê V. E4' que até a nossa for
maçãO cultural, nas nossas-escolas, ê uma permanente 
evocação dessas lideranças militares, qu~ prestaram ines
timáveis serviços à consolidação do processo político 
brasileiro, e, sobretudo, à sua evolução. Se V. Ex• for Ob.:
servar estes 90 anos de vida republicana, V. Ex• verá que 
todos os pronunciamentos militares foram pelo aprimo
ramento do processo político democrático no Brasil. A 
Revolução de 1930 veio para acabar com as atas falsas, 
com o voto inexistente, com as oligarquias que queriam 
conduzir, atravêS do processo civil, o nosso desenvolvi-
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menta econômíco e polític-o. Ela tem intervido em ã.iguns 
instantes da nossa vida política pilra mOderar, ou para 
reorientar o prácessO político brasileiro, vísando sempre 
o aprimoramento das nossa instituições. Atê os fatoS 
mais recentes, aqueles que ocorreram na Própria queda 
do Presidente Vargas e, depois, a cêdula única, têm sido 
sempre movimentos em que as Forças Armadas, imbuí~ 
das do propósito de cada vez mais retratar, através do 
processo político~ a vocação e õ interesse do povo brasi
leiro por uma democracia plena, e a sua intervenção tem 
sido sempre no interesse de melhorar a vida deinocrática 
do Brasil. Considero, inclusive, um grande equívoco do 
nosso eminente nume tutelar, Rui Barbosa, quando 
criou a sua campanha civilista, a separação do Processo 
Militar do Processo Civil, na democracia brasileira. 
Acho que foi daí que se partiu para ·um coriflito que, de 
forma alguma, ajudou o aprimOramento das instituições 
políticas brasileiras. Também estou de acordo com V. 
Ex~ acho que o Exército, as Forças Armadas, de uma 
maneira ampla, tem de acompanhar a nossa evolução 
política, porque elas são uma força regular, elas são as 
instituições permanentes da Pátria. Em alguns instantes, 
lamentavelmente, fruto até do nosso processo de evo
lução, nós não temos estado à altur<l - o próprio Con
gresso, as próprias instiüiições civíi- para saber nos 
conduzir na abertura de n-ovos caminhos pela democrati
zação do nosso Pafs. Era esta a colaboração e os votos de 
congratulação, neste instante, pelo oportuno e magnífico 
discurso de V. Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE- A intervenção de V. 
Ex•, nobre Senador_ Passos Pôrto, sempre brilhante, sem
pre oportuna, sempre erudita não apenas emoldura o 
pronunciamento que estou fazendo mas, sobretudo, me 
concede wna maior substância. 

As minhas palavras se limitarri.-tão~só e exclusivamente 
a uma pesquisa nos Anais históricos e eu procurei, no de
curso deste pronunciamento, me eximir mesmO de quais
quer conceituações de ordem pessoal, deixando apenas 
este pronunciamento à. reflexão dos meus nobres e emi
nentes pares. 

O_Sr. Fábio Lucena- Permite-me V-. Ex• uin aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Sou todo ouvidos à in
tervenção do nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Moacyr Duar
te, em que pese a extraordinária respeitabilidade do emi
nente Senador Passos Pôrto, eu desejo discordar e, com a 
sua permissão, registrar no corpo do seu discurso as ale
gativas de S. Ex• a respeito do papel de Ruy Barbosa na 
campanha civilista, iniciada com a sua c<~.ndidatura, em 
1910, tendo Ruy Barbosa, segundo o eminente SenadOr 
sergipano, sido _o responsãVC1 POr esse -seccíonamento 
que então começou a existir entre civis e militares. O que 
me parece, dentro dos parcos conhecimentos que tenho a 
respeito do assunto, mas que os considero, modéstia à 
parte, um tanto sólidos para sustentar a presente argu
mentação, é que a posição de Ruy Barbosá fOi iniciada, 
foi fincada dentro do SupremO Tribunal FedCrai, ao lon
go do discricionário Governo dO-Marechal Floriano Pei
xoto, quando o Marechal, descumprindo a Constituição, 
as leis iiJ.CluSive que iegiam os próprios militares, o Ma~ 
rechal Floriano Peixoto implantou o desresPeito absolu~ 
to a essa Constituição e a essas leiS. Hâ a fa.riloS8 pergun
ta do Marechal a respeito dos magníficos habeas-corpus. 
E sabe V. Ex• que o habeas corpus foi uma criação; na 
República, do próprio Dr. Ruy Barbosa. Então, hã uma 
pergunta de Floriano Peixoto em que ele procurava sa
ber, em tom de blaguee de grave ameaça, quem é queda
ria habeas corpus aos Ministros do Supremo, se o Supre
mo concedesse habeas corpus às vítimas, aos perseguidos 
do regime florianista? Por outro lado, a campanha -civi
lista de Ruy Barbosa ganhou a dimensão nacional que 
recebeu, em face da luta extraordinária que ele teve na 
campanha em que foi Candidato em 1910, e depois con-

DIÁIÜÓDOCÓNGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

tra o Governo do -Mare"chal Hermes, em -defesa da lei que 
era constantemente violentada pelo Presidente da Re
pública e essa violência tínha a sustentação da Armada, 
qUi era a antiga Marinha, e do próprio ExércítO~ Citam
se, por exemplo, a deposição de vários gõvernadores, o 
bombardeamento de várias cídades brasileiras, desde o 
Rio de J.:inei!o até a cidade de Manaus, capital do meu 
Estado,ordenada pelo Presidente Hermes da Fonseca; 
violências essas combatidas tenazmente, não só no Par
lamento, mas através da imprensa pela palavra e pela ca~ 
net~~Candentes de Ruy Barbosa. Tão eficaz, tão lurnin3.r 
e tão transcendental foi a atuação de Ruy Barbosa que 
rias Disposições Gerais da Constítuição de 1946 os civis e 
os militares, que derrubaram a ditadura de Getúlio Var
gas, sobretudo os militares que garantiram a eleição pre
siden~al de 2dedeze~_bro de 1945, eleiçãl? que, aO mes
rrio temPo.prodU.ziu a Assembléia Nacional Constituinte 
que tomou posse no dia 1" de fevereiro de l_946,_tamanha 
foi a participação cívica, civilista, em defesa não s6 dos 
militares mas da própria sociedade cív-if, tiavadi -por 
Ruy Barbosa, que dizia nas DisposiÇões Transitórias da 
Constituição, se mandasse erigir, em homenagem ·a Ruy 
Barbosa, uma estátua em reconhecimento da Pátria aos 
seus relevantes serviços à Pátria, ao Direito e à Justiça. 
Dezoito anos depois, este dispositivo foi substituído, 
desta vez pelo regime militar, que retirou a estátua a Ruy 
Barbosa, que não chegou a ser erguida, em reconhe_ci~ 
iriento aos relevantes s-erviÇos-que ele prestou à Pátria e à 
sua defesa, substituindo, na letra constitucional, por 
uma estátua ao Duque de Caxias, que, sem dúvida algu
ma, quando chamado à defesa da Pátria acudia ao cha
mamento, não usava a espada para seccionar civis e mili
tares. Daí a grã.nde designação que ele tem de um pacifi
cador. Ele, na sua época, na época imperial, pacificando 
a Nação pela união na consolidação do Império; e Ruy 
Barbosa, pacificando_ e unindo a Nação na consolidação 
do regime republicano. ~ o registro que gostaria de fa
zer, diante disto que considero uma desintencionada in
justiça que o nobre Senador Passos Pôrto comete contra 
o Patl'ono do Senado. 

O SR. MOACYR DUARTE - A discordância do 
preclaro Senador Fábio Lucena àS palavras do nobre se
nador Passos Pôrto representa ... 

O Sr. Fábio Lucena- E desejo ainda registrar, com a 
sua permissão, que tamanha foi a dimensão de Rui Bar~ 
bosa na implantação da Federação, na criação da Re
pública, o que, em 1890, o Marechal Deodoro, conferiu 
a Rui Barbosa a patente de General do Exército Brasilei
ro. 

O SR. MOACYR DUARTE- Essa discordância re
presenta tão-somente o corolário do regiffie em que vive
mos, que permite a manifestação livre da palavra e do 
pensamento. Mas recebo .e acolho o aparte do nobre re
presentante do Estado do Amazonas como uma contri
buição" que enriquece as palavras que pronuncio neste 
iiístaiite:··- -· 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Concedo o aparte ao 
nobre Senador_ Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Moacyr Duarte, 
gostaria apenas de lembrar ao Senador Fábio Lucena, 
que me chamou à liça, que o episódio da campanha civi
_Iista do conselheiro Rui Barbosa não tem nada a ver com 
Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi vice-presidente 
de Deodoro da Fonseca. FOi Com o Marechal Herm'es da 
Fonseca que ocorreu um episódio que circunscreveu a 
indicação do Colêgió Militar à sua candidatura a Presi
dente. 

O Sr. Fáb-iÕ--LUcena- Mas teve suas origens no Go~ 
verno Floriano Peixoto. 
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O Sr. Passos Pôrto- Floriano Peixoto 6 outro episó
dio, que foi frutO do processo de consolidação da Re
pública, ~_doença, do marechal Deodoro da Fons~ca, a 
sua renúil.Cí3. a ele dirigindO um -governo aindâ. monar
quista, a sua posição, há que se interpretar à luz do pro
cesso histórico, mas nada tem a ver com a campanha ci
vilista de Rui Barbosa, que já foi em 1910, depois de 
Campos Sãlles, depois da política dos Governadores. O 
processo que se vincula também ê presença de J.J. 
Seabra no Governo da -Bahia, que apoiava Hermes da 
Fonseca, é outro quadro das instituições políticas no 
Brasil. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Honra-me o nobre Se
nador José Fragefli, com o seu aparte. 

O Sr. José Fragelll- Muito obrigado a V, Ex', não 
vou dizer nada de novo. Mas me parece que o nosso emi
nente colega Senador Passos Pórto, sempre tão firme nos 
seus c_onhecimentos e nos seus pronunciamentos, talvez 
não tenha prestado a atenção ao início do aparte do 
nobre Senador Fábio Lucena. S. Ex', quando falou em 
Floriano Peixoto, lembrou-se daquele início da Repúbli
ca, quando diante de uma série de atas realmente de vio
lência praticados pelo Marechal - Vice-Presidente da 
República, que nunca se deixou chamar de Presidente da 
República, foram impetrados babeas corpus por Rui Bar
bosa junto ao Supremo Tribunal FederaL Lá adiante, em 
19_10, quando Pinheiro Machado criando, adotando a 
candidatura Hermes da Fonseca e levando~a à vitória, 
naquele tempo das atas falsas - posso registrar aqui que 
a minha cidade; Aquidauana, em Mato Grosso, foi uma 
das poucas que deu uma vitória a Rui Barbosa naquela 
época, mostrando a indepêndencia daquele povo da pe
quenina cidade do lonqínquo e esquecido Mato_Grosso. 
Nessa épcca, sim, foi que Rui Barbosa desencadeou a 
sua campanha seguinte. Os fatos realmente estão distan
tes por quase duas décadas, mas há um liame entre eles. 
O modo de proceder do Marechal_ Floriano Peixoto, em
polgando a Presid_ência da República como quase-que se 
sublevando com seu colega e superior Marechal Deodo
ro da Fonseca, não é muito diferente do procedimento 
do Marechal Hermes da Fonseca, fazendo aquela derru- -
bada em sêrie de governadores. Acredito que foi isso que 
o Senador Fábio Lucena quis mostrar. 

O Sr. Fábio Lucena - Quis mostrar não, mostrei. 

O Sr. Josf Fragelll- Essa ligação que V. Ex• quis 
mostrar, que infelizmente hâ_nessas presidências milita~ 
res, que é um traço de imposição, de arbítrio e até de vio
lência, que fere os-mais elementares princípios da demo
cracia e da República. Foi ísso o que S. Ex• demonstrou 
e, realmente, foi o que aconteceU. De uma maneira dife
rente nós vimos agora a partir de 1964. Sou daqueles que 
só tem a apoiar a ação dos militares em 64, levado pelas 
grandes manifestações civis, como a Marcha da Faffiília, 
as realizações -da Revolução até o início ou pelo menos 
até o máxiilio do prmeiro ano do Governo Geisel. No 
governo de Mato Grosso recebi sempre apoio dos milita
res-sem nunca receber qualquer pressão por parte deles. 
A colaboração foi realmente de igual para igual, não 
posso, portanto, falar que os militares, como militares, 
que as Forças Armadas, no seu conjunto, tenham sem
pre essa intenção e esse despropósito de se impor arbitra
riamente. Mas a verdade é que quando chega um deter
minado momento parece que aqueles militares, que em
polgam o poder, perdem o seu equilíbrio como aconte~ 
ceu do Governo Geisel para cá, apesar da abertura por 
ele iniciada e continuada pelo atual Presidente da Re
pública. Vej8ni V. Ex•s quanto de mal eSsa força militar 
no poder, que não pode ser contrastada de mal, causou 
nosso País quando, no Governo Geisel, S. Ex.• colocando 
completamente à margem o Congresso-"Nacional com o 
ruído dessa idéia, não sei se romântica ou se absurda, do 
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"Brasil potência", que levou o nosso Pafs a essa situação 
desastrosa de dever ao fim do Governo GefSel mais de43 
bilhões de dólares, deixando a Nação incapacitada de , 
sua r~uperação financeira. São esses excessos dos gover
nos militares, ora através do arbítrio e da violência, ora 
atravês de imposição de soluções contrárias aos interes
ses nacionais, são esses os perigos dos Governos milita
res e contra os quais nós nos levantamos e contra os 
quais acho que protestou o nosso Senador Fábio Lure
na. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, embo
ra respeite e defenda o direito do nobre Senador José 
Fragelli de manifestar seus pontos de vista, lamentavel
mente, não comungo com suas idéias. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE - Mas, me dou por sa
tisfeito, Sr, Presidente, pelo fato de abordagem que faço, 
nesta tarde, estar suscitando interesse e polêmica. 

O Sr. José Fragelli- Muito bem! V. Ex'" está sendo 
feliz no tema que escolheu, Eu o cumpiimento. 

O SR. MOACYR DUARTE - Reporto-me apenas. 
ao aparte do nobre Senador Fábio Lucena, tentando dar 
a minha versão aos fatos -que motivara$ a solicitação, a 
impetraçãó de um habeas corpus de Rui Barbosa, junto 
ao Supremo Tribunal Federal. O Manifesto de 31 de 
março de 1832, eritregue ã Floriano, foi assinado por t 3 
oficiais GeneraíS das Forças Armadas, contendo a assi
natura também de 4 Senadores e 7 Deputados, entre os 
quais J.J. Seabra e o poeta Olavo Bitac, Ao receber este 
documento, Floriano decretou o estado de sitio, dester
rou os signatários do manifesto, provocando a reação de 
Rui Barbosa, na impctração de um babeas-corpus, junto 
ao Supremo Tribunal Federal. Foi quando Floriano, res
sabiado com esse comportamento, teria declarado, se
gundo assinala a histói~ "Se o Supremo Tribunal Fede
ral conceder esse habeas corpus, quem irá conCeder um 
novo habeas corpus para os Min"istros que o coristitUem? 
.. Pelo menos, é a versão que me penriitõ- ter do fato, re-
buscada na nossa história. -

O Sr. Morvan Acayaba- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE -Ouço, com o ·maior 
prazer, o nobre Senador. 

O Sr. Morvan Acayaba- Emiti.ente Senador Moacyr 
Duarte, o pronunciamento que V. Ex• estâ fazendo, 
percebe-se nitidamente resultou, d9s amplos conheci
mentos que V. Exf. tem_da História do Brasil e_de_estud_os 
que V~ Ex• há de ter feito, para rever eSses conhecimen
tos e buscar na História as lições para o presente da vida 
política de nosso País. E V. Ex.• vem, desde o começo de 
seu discurso até agora, demonstrando que, na História 
do Brasil, as Forças Armadas têm desempenhado um pa
pel da maior relevância e se, ocasionalmente, um õU ou
tro militar tenha chegado ao exercício-da Presidência da 
República e tenha ali cometido erros ou acertos, isto não 
macula, nem diminui a importante presença das Forças 
Armadas na .;"ida política de Nosso País. Há até anaUstas 
e observadores da História do Brasil que afirmam que, 
na República, as Forças Armadas vêm desempenhando, 
na nossa estrutura_ institucional, aqUele mesmo papel que 
o Imperador desempenhou durante toda a Monarquia, 
papeL este definido claramente na Constituição do lm
pêrio, isto ê, o p'apel de poder moderado.r. Com a Procla
mação -da República, desaparecida esta figura, tan.to da 
Constituição de 1891, como das demais constituições re
publicanas, permaneceu, no entanto, a instituição a vigo
rar, dentro do organismo legal, institucional do Brasil, 
como algo importante na vida da República e as Forças 
Armadas como que passaram a desempenhar o papel de 
Poder Moderador~ O eminente PresidenteCastello Bran
co, uma das maiores figuras da história contemporânea 
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do nosso· País e um dos grandes doutrinadores da cha
mada teoria _da segurança nacional, em seus vários pro
nunciamentos, sabia muito bem definir, ou esclarecer as 
duas posições, ao dizer que não competia às Forças Ar
madas apoiar ou sustentar governos ou partidos, masca
bia às Forças Armadas, pela sua missão constitucional, 
zelar pennanentemente pela segurança da Nação, segu
rança essa que se reflete em vários setores da vida do 
País, mas sobretudo, se car~cteriza pela preservação per
manente de certos valores e certos princípiO-s -que são es
senciais à manutenção da própria Nação brasileira. Que
ro cumprimentar V. Ex' pelo seu discurso, pela oportu
nidade dele e pela análise lúcida que V. Ex' está fazendo 
do papel das Forças Armadas na História do Brasil. 

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço as palavras 
generosas, sempre generosas, do eminente Senador Mo r· 
van Acayaba, que procuram cimentar e dar um maior 
sUporte ao pronunciamento que faço neste instante, pro
nunciamento que representa apenas uma pesquisa feita à 
luz da História. Neste meu diScurso, eu desempenho a 
tarefa quase que exclusiva de um mero copidesque, rues
mo porque ele haverá, nas suas conclusões, de compro
var que, en1 toda a nossa História, as Forças Armadas 
particip-aram ativamente, ostensivamente oli discreta
mente, de todos os movim~ntos sócio-politico
econôrnicos já deflagrados neste País. E ainda, que os 
go~nos feder~is, em toda-ª nossa História, sempre tive
ram participação ativa e ostensiva na feitura da vitória 
dos chamados candidatos oficiais, inclusive com o enga
jamento da máquina administrativa, exceção que está 
ocorrendo apenas com o Governo do eminente Presiden· 
te João Baptista Figueiredo. 

Eu pediria permissão para continuar. 

O Sr. GitstàO Müller- Eu queria o aparte de V. Ex•, 
no momento, senão perderia a opórtUnida_de. 

O SR. MOACYR DUARTE- Honra-me o aparte do 
nobre Senador Gastão Maller.-

O Sr. GastãO Müller - Senador Moacyr Du~rte, V, 
Exf. está dando uma aula, isso ninguém discute aqui no 
P1enário, e com a colaboração de outros professores, de 
Minas, do Mato Grosso do Sul, do Amazonas. E o Mato 
Grosso vai dar seu parecer, não como professor, mas 
apenas vai repetir as palavras magistrais de um líder, que 
V, Ex• deve admirar muito, que posiciona, pelo menos 
nos tempos modernos, uma ideologia, uina filosofia parà 
as Forças Armadas. É na mesma linha do Senador d.e 
Minas Gerais. São palavras que, por coinciáêD.cia; eu te: 
nho escrito hoje, são palavras do General e eminente 
líder político brasileiro, chamadõ Humberto de Alencar 
Castello Br_anco. Num discu·rso pronunciado e"m 1964, 
na formatura da turma da ESAO, do Exército, diz o ma
rechal: 

.. "Agora parece que me-é permitido de vos falar e 
mesmo de vos perguntar qual ê a vossa posição. Se
rá a de solidariedade ao governo? Não. Porque o 
EXército não é um partido político para api'eseritar 
solidariedade ao governo ou a quem quer que seja. 
Quem tem o direito de apresentar solidariedade" -
parece que ·nós estamOS nos dias de hoje -:;:,"tem o 
direito de apresentar também desaprovação. O go
verno espera vosso apoio? Não. O Exército Nacio
nal não ê Uma associação para manifestar, aqui, ali, 
e acolá, o seu apoio a este ou àquele elemento, por
que também terá o direito de desapoiar. Acho que-a 
vossa posição será aquela que ides encontrar no de
ver militar." 

E de forma conclusiva, diz o marechal Castello Bran
co: 

"Infeliz o Exército que deve estar em suas po
sições de combate para dar apoio ou s_olidariedade 
aos goVernantes ou à oposição. Desgraçado do go-
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verno que esteja à espera dessa solidariedade e desse 
apoio. O governo -procura cumprir suas obrigáções 
e não desonrar o vosso dever militar." 

Acho que essas palavras do eminente Marechal Cas
tello Braco definem, porque muito atuais, o que deveria 
ser a posição do Eiérciíto Nacional, das Forças Arma
das, na conjuntura atual do Brasil. Peço permissão a V. 
Ex• para que inclua no brilnante discurso que faz, no 
momento, essas palavras, não minhas, mas do Marechal 
e Presidente Castello Branco, acho eu, data venta, o 
maíor-Uder pOlítico ger"aâo nas Forças Armadas brasi· 
!eiras, a partir de 1964. 

O SR. MOACYR DUARTE - Sempre recebo as in· 
terVeilções do nobre Senador Gastão MUller com grande 
alegria. Quero, apenas, discordar de S. Ex• quando diz 

-que esfOu-dando uma aula da tribuna. Jamais desejei ter 
a pretensão ... 

O Sr. -Gastão Müller- Não estou fazendo favor ne
nhum. b uma brilnante aula. V. Ex• é professor universi
tário. 

O SR. MOACYR DUARTE - .•• do magister dixit, 
porque nesta Casa eu me considero apenas aluno; pro
fes.s.ores são os demais erniilentes pares que se assentam 
neste plenârio. 

O Sr. Fa'biq Lucena- Nobre Senador, tive um sobres
salto, há pouco, porque pensei que V. Ex• iria discordar 
do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco. 

O sr. Gastão Müller- Também fiquei meio assusta· 
do. 

O SR. MOACYR DUARTE- Concordo com o Ma
rechal Humberto de Alencar Castello Branco nas colo
cações oportunas e percucientes que fez, quando se diri~ 
gia a uma assembléia da Escola Superior de Guerra, e eu 
já as conhecia. Considero o Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, talvez, um dos maiores estadis
tas que o Pafs jâ possuiu, e as colocações feitas pelo emi
nente, preClaro e insigne Presidente desaparecido não se 
contrapõem nem conflitam com o raciocfnio da temãtica 
que abordo neste instante porque, _se delas discordassem, 
estaria discordando do que assinala e regsitra a própria 
História da_ Brasil. 

Eu me permitiria dar prosseguimento e o desenvolvi
mento_ ~o meu discurso, e continuarei recebendo prazei
rasamente as intervenções dos enÍ.inentes Senadores. 

Repito-me, Sr. Presidente, apenas para dar uma me
lhor inteligência ao meu raciocfnío. 

oã_ conversa do Coronel Benjainin Constant cpm o 
Miní.Strci- da Guerra, ViscOnde de Maracaju, que não 
conseguiu convencer o Gabinete Ouro Preto a cessar _os 

- incidentes__e as perseguiçêles aos militares, retomou Ben
jamin Constant os caminhos da conspiração que chegou 
ao clímax quando o Coronel Silva Telles, sabedor do 
boato de.que fora determinada a prisão de Deodoro e do 
próprio Benjamin, marchou com a:s tropas para o campo 
de Santana. E ali foi proclamada a República, ao som de 
tiros festiVO& de canhão. Deodoro assumiu a chefia do 
Governo Provisório, em nome do pov_o, do Exército-eda 
Ãrmada Nacional. Procedida a eleição, De0doro e Flo
riano, dois Marechais, foram eleitos respectivamente 
Presidente e Yice-Presidente da República Brasileira. 

Deodoro da Fonseca governou debaixo de crises su
cessivas como -a do encilhamento, que foi uma complica
da especulação na Bolsa; as garantias de juro; as emis
sões _bancárias; a compra de ouro das alfândegas; a de
sorganização econômica nos negócios públicos e a ruína 
da economia privada causada pela especulação desen
freada que prqmetia lucros fantásticos aos acionistas e 
investidores; o Tratado das Missões; a compra_de prata 
nos Estados Unidos~ os limites c;om a-Guiaria Francesa, 
etc. 
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O gabinete chefiado pelo Barão de Lucena deixara que 
se fraturassem as relações entre o ExecutíVoe·a U~gislati
vo. A crise explodiu com a Lei da Responsabilidade do 
Presídente da República, em votação nó C01íg!-ésso. O 
Congresso votou e Deodoro vetou. Deodoro assinou a 
dissolução do Congresso e lanç.ou manifesto à Nação de
cretando estado de sítio. Não_ _c_omplctara dois a rios de 
governo e Deodoro recebera a noticia das greves gerais, 
da insurreição da Armada, e conversando com o Minis
tro da Guerra; á Barão de Lucena e o _v ice-Presidente 
Floriano Peixoto, convenceu-se de que não devia reagir e 
sim renunciar ao Governo. Deodoro eslava enfermo e 
profundamente abalado ffsicã-e moralmente. 

Floriano Peixoto assumiu a Presidêncía, e dias depois 
Oeodoro morria, pedindo para ser enterrado em trajes 
civis. Pela lei deveria: haVer eleíção, pois o PreSíde-nte re
nunciara antes de cumprida a metade do ma-ndatO. -F=lo
rianó deliberou não tomar Conhecimentoda legislaçã.o, 
violar a lei e ficar atê- O fim do mandato. As críscs do Go
verno Deo_doro foram causadas por movimentos_ da Ar~ 
mada, tendo como chefes Saldanha da Gama, Custódio 
de Melo, Eduardo Wandekclk e outros. Wan_dekolk li~ 

derara o contragolpe dirigido diretament~ a Deodoro ~ 
ambicionava a Presidência da República, sucedendo a 
Floriano, tendo assumido no GOverno deste o Minis
tério -da Armada. 

No Governo Floriano a conspiraçãocomeÇou com 
menos de um mês da nova gestão, e ocorreram-depo
sições de vários governadores estaduais, chefiados por 
elementos das Forças Armadas. _O Manifesto de_31 de 
març'O de 1892, entregue a Floriano, assinados por 13 
Marechais e GeriefaiS;-Almirantes; qu-atro "Senadores e 
sete DepUtados, entre eles J. J. Seabra, o poeta O lavo Bi
lac, os jornalistas José do Patrocínio; Pardal MaHet ~ 
Oemerval da Fonseca, teve como resposta a decretação 
do estado de sítio, a reforma doS 13 Generais com p-ri
sões em fOrtalezas e -deSterropara lugares diSta-ntes. Rui 
Barbosa impetrou habeas corpus perante o Supremo Tri
bunal Federal. O Supremo negci1I o pedfdõ por 4 a J. 
Floriano dissera: - "Se 6 Su'pd!mo- conceder o habeas 
corpus quem lhes dará amanhã o habeas corpus que tamM 
bém os seus Ministros riecessitarão?" 

Floriano Peixoto -cODcluiu o governo em precárías 
condições de saúde, sem poder levar adiante o projeto 
continuísta que já tomara corpo. F'undaraMse o P"artido 
Republicano Federal e os políticos manobraram habiiM 
mente para fazer um Presidente civil, aproveitando, 
sobretudo, a preocupação do GoVerno em abafar a guer
ra civil chefiada por Gumúcindo Saraiva, cujas colunas 
havíam se deslocado para o Norte, disPõstas a ii'làrchai- -
sobre o Rio de Janeiro. Falava-se até na restauração da 
Monarquia. Os congressiStas fizeram a ConvençãO do 
PRP e elegeram Prudente de Morais e Manoel Vitorino, 
Presidente e Vice. Floriano ilão passou o go-i:efn"o-. O seu 
estado de saúde não o deixou dar vida ao_ movimento de 
reação. Coril"efeitO~ -Florfãno morriã- poucOs -meses-de
pois. Mas, apesar do florianismo, ele concordava com a 
eleição de Prudente de Morais. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.)- Quanto a esse fato, V. Ex.' me 
permita dizer, sempre hOuve dúvida. V. Ex• se referiu 
com muita base nos fatos histófícos ilos intuitos conti
nuístas de Floriano Peixoto, e os historiadores assinalam 
justamente que se_ não fosse a doença de Floriano PeixO
to, ele se sentir fisícamente alquebradO, e não mo"ralmen
te, porque ele sempre foi um homem forte, ele sempre foi 
um homem impassível, gélido, se não f~sse o seu abati
mento tisico talvez nós não tiVéssemos em Prudente _de 
Morais, ele sim, um continuador _e um consolidador àa 
República. Nisso -é- que Procurei assinalar o perigo que 
nós estamos vendo, e constatatl:do de Presidentes da Re
pública Militares. 

O SR. MOACYR DUARTE- As palavras de V. Ex~ 
se afinam Coril. o que acabo de dizer, afinam-se com o 
que é retratado pelos mais conceitriãdOS his(oriidolis dO-

nosso País, que a saúde de Floriano, abalada por doença_ 
cruel e pertinaz, não permitiu àquele Marechal: evidêiite-- -
mente, um homem de têmpera e de pulso fortes, dar con
tinuidade aos seus propósitos continuístas:-A sua--Saúde 
e, praticamente, o desaparecimento do que à época se 
convencionou chamar de Florianismo foi que permitiu a 
eleição de um candidato, que senão seu adversário, pelo 
menos não era seu simpatizante. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex~ Permite mais uma inter
venção, nobre Senador? 

O SR. MOACYR DUARTE - Ouço com o maior 
desvanecime-iltO outra -intervenção do nobre Senador Fá
bio Lucena. 

O Sr. FâbÍO Lucena- Nobre Senador Moacyr Duar
te, veja V. Ex~ que o Marechal Floriano plantou a se
mente daquilo que se pode considerar a grande árvore da 
violê'ncia à Constituição. Disse bem o Senador Fragdli; 
que apenaS por motivo de sua débil saúde física, o Mare
chal não persistiu na intenção de continuar no Poder, 
que era de fato a sua intenção real. Mas, o hábito de sua 
posse-, em substituição a- Deodoro, já foi uma violência à 
ConstitUiÇão, urria vez qUe a Constitufção mandava que 
se reãlizassem eleições, se -não houvesse decorrido meta
de do mandato do PreSidente Deodoro. Não -decorrera, 
logo tinha que haver eleição. Floriano violou a Consti
tuição e assumiu o Poder. O que fez mais? Exilou, depor
tou, implantou aquilo que Ruy Barbosa classi_fica de "re
gime da espada contra o regime da lei". Desrespeitou, 
como bem quis e entendeu, a lei. Observe a semelhança 
extraordinária que há entre o Marechal Floriano e os 
seus epígonos, os seus discípulos que se seguiram a 1964. · 

-Eles também subiram ao poder com a violência à Consti
tuição, restauraram a pena do banimento. O banimento, 
há muito extinto da Ordem Jurídica Nacional, foi resta uM 
rado depois de 1964. Restaurar<)._m a prisã(i})ütébia, re~M 
tauraram a pena de morte. E Floria no ariteaçOu o Supre
mo Tribunal Federal, e os membros do Súpremo, 
ameaçados, denegaram o primeiro habeas corpus, mas o 
segundo babeas corpus, impetrado por outro advogado, 
já no Gqyerno" de Prudente de_ Morais, basead_g nas mes
mas alegações de Ruy e em proteção de desterrados, -

_observe bem- aquele que derrubou o Império foi quem 
compareceu ao Supremo Tribunal Federal para garantir 
o direito- constitucional dos anarquistas. Floriano apenas 
ameaçou os Ministros; já os seus seguidores, a partir de 
Castello Branco, alteraram o ·quorum do Supremo Trtbu
nalEederaL Por um simples decreto, o Presídeilte da Re
pública poderia reduzir ou ampliar o quorum do Supre
mo Tribunal Federal e o Marechal Castello Branco fez 
isso com o Ato Institucional n'i' 2. E o que é pior, Floria
no acatou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
denegou o habeas corpus, mas não cassou o direito do 
habeas corpus. Já os seus discípulos, durante cerca de 13 
anos, mantive'ram o regime brastleiro sem essa garantia 
constitucional, que é fundamental para a vida em socie
dade, isso sem falar em outras garantias fundamentais, 
que também foram derrogadas da nossa ordem juridica. 
Eu diria, nobre Senador, que as violências de Floriano 
contra a Constituição e coritra as leis foram verdadeiras 
benevolên_cias, diante das inqualificáveis violências que 
os seus discípulos militares com-eteram na PresidêriCfa_da 
República, e que até hoje, em certo grau de nível, fJ.Índa 
cometem. Era o aparte que queria ·dar a V. Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE- V. Ex', nobre Senador 
Fábio Lucena, se antecipa ao curso do meu discurso, e 
com a sua lnteligêncía o projeta quase que-em terrriOS"fu
turos, porque ainda me encontro em comentários ao Go
verno Floriano~ e V. Ex• já comenta goveinos PoSteríO- -
res_ Mas, de qualquer forma, agradeço a intervenção de 
V. Ex', sempre brílhante, mas, com cujo-pensamento, 
permito-me discordar. 

Piudente não foi tão prudente ao assinar o decreto ae~ 
terminando o fechamento da Escola Militar e a desmobi-
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lização dos Oatalhõcs periódicos. Veio o atentado do Ar
senal de Guerra: coriti-ã""ã vida de Prudente, no qual tom
bou morto o Marechal Bittencourt, Ministro dá Guerra. 
Prudente sufoca as reações ao seu governo, os levailtes 
armados, inclusive, o episódio-guerra de Canudos, eco
manda a campanha do seu sucessor, elegendo Campos 
Sales, um outro paulista. 

O Sr. Gastão Müller- V.- Ex• permite um aparte? 

O "SR. MOACYR DUARTE- Com prazer. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Moacyr Duarte, o 
momento é oportuno do aparte, não é para dar lição, 
apenas para informáMlo que há pouco tempo o ilustre e 
brilhante Senador Luiz Viana produziu um notável doM 
cumento, não só co.mo discurso, mas como história, em 
que ele narra, com a sabedoria que lhe é: peculiar, toda a 
história das sucessões do Governo Federal no Brasil. Ele 
chega a uma conclusão, que todos_ nós sabemos, que de 
um modo geral, com raras exceções, os Presidentes do 
momento não fizeram seu sucessor, não era o candidato 
que eles desejavam e com que sonhavam. Quase sempre 
foi isso em toda a História Republicana no Brasil, V. Ex• 
deve saber diSso. E o exemplo típico é agora. Eu não vou 
fazer nenhuma agressão ao Presidente Figueiredo, ao 
contrário, Vou citâ-lo como exemplo. O Presidente Fi
gueiredo declarou, e os jornais publicaram; se ele tivesse 
o direito, vamos supor, de escolher o seu sucessor, não 
seria nem o candidato do PDS e nem o das Oposições. 
Quer dizer, O que -ganhar, seja o eminente Deputado 
Paulo Maluf, seja o eminente ex-Governador Tanctedo 
Neves, nenhum dos dois será, de fato, aquele a quem o 
Presidente- desejaria passar a fãixa. E, paTa táffiinar, S~Ç 
para lembrar a V. Ex•, embora não vá dizer nenhuma 
novidade, lembre-s.e, nobre Senad_or Moacyr Duarte_
brilhante revelaÇão- d"e parlamentar e de intelectual, que 
recebemOs com_muito prazer no Senado Federal- que a 
HiStória, e fiiíProfeSsor de História de curso Secundário, 
contador df: história para os alunos, que hoje são até- fi
guras importantes no meu Estado, a História, repito, 
semPre Ou quase sempre é pfoduto gerado pelo vence
dor. Normalmente é_ o vencedor da II GUerra Mundial, a 
versão seria completamente diferente da que os aliados 
que venceram. Essa história das sucessões federais no" 
Brasil, e o posicionamento dos militares em todo esse 
processo político brasileiro é contado pela versão dos 
vencedores. De modo que precisamos pôr em quarente
na, muitas vezes, as informações históricas que sãO di
vulgadas normalmente. Muito obrigadõ a v;Ex• Espero 
não venha a ter que atrapalhá-lo mais, nesse fim de dis
cu~so tão brilhante que V. Ex' faz. no momento. 

O SR. MOACYR DUARTE- V. Ex• ]arriais atrapa
lha. V. Ex• contribuiu sempre. Quero agradecer suas pa
lavras sempre generosas, às vezes, até carinhosas com 
que me distingue. 

O meu discurso jamais poderia ter a pretensão de 
igualar-se, em erudição em profundidade, ao nosso his
toriador, eminente estudioso da Histór!a pátria, que é o 
Senador Luiz Vial'!_a Filho. Meu discurso está sendo feito 
como um vôo de pássaro, uma análise meramente per
functór a dos a~ontecimentoS que a História -registra. 
Mas, com relação às últimas palavras de V. Ex•, nobre 
Sel1ador Gastão MUller, quando diz que os últimos Pre.: 
sidentes não conseguiram eleger seus sucessores ou seus 
candidatos, ou os candidatos de sua preferênCia ... 

O Sr. Gasíiio Müller - Não, pela versão do Senador 
Luiz Viana Filho, desde primeiro Presidente. 

O SR. MOACYR DUARTE - Ou- os candidatos de 
-sua pfefereilcia .. 

O Sr. Gastão Müller- Todos os Presidentes. 

O SR. MOACYR DUARTE- Quero apenas declarar 
que na minha província c-orre um axioma popular que 
reza que a História nunca se repete. 
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O Sr. Gastão Müller - Senador, quero deixar bem 
claro a minha posição. Repeti, lembrei o discurso do Se
nador Luiz Viana Filho, apenas quando ele diz e aftrma, 
com sua autoridade de historiador, não só de Senador, 
que normalmente na história política republicana brasi~ 
!eira, o Presidente do momento não conseguiu razer o 
seu próprio sucessor, não era o candidato dos seus so
p.hos para sucedê-lo; e que isso não é só de agora, de 64 
para cá, não, mas desde a Proclamação da República. 

O SR. MOACYR DUARTE- Ao Contrário. A His
tória assinala justamente o contrário. 

O Sr. Gastão Müller - Para a Versão. 

O SR. MOACYR DUARTE- E, que todos os presi
dentes, pelos menos até Floriano Peixoto, conseguiram 
fazer seus sucessores, todos os presidentes. Floriano, 
pelo fato de ter adoecido, concordou com a eleição de 
Prudente de Moraes, muito embora não fosse o candida
to de sua preferência. 

O Sr.Gastilo Müller - É isso o que eu dizia 

O SR. MOACYR OU ATE- Concordou pelo fato de 
se encontrar doente e incapaz de dar prosseguimento à 
política de continufsmo que era defendida pelos áulicos e 
freguentadores palacianos. 

O Sr. Gastiio Müller- Exatamente! 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) (Fazendo soar a 
campainha) - Solicitaria aos nobres Srs. Senadores que 
permitissem ao orador, Senador Moacyr DuaJte, con
cluir seu pronunciamento, pois o tempo de S. Ex• já es
gotou. 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço, Sr. Presi
dente, e concluo: 

Campos Salles relegou as questões políticas a um- pla
no secundário e se devotou aos problemas da ordem ad
min-istrativa e ecónOmica. Comandou a cainpanha de seu 
sucessor, outro paulista, RodrigUes Alves, influindo de
cisivamente na sua CScolha e eleição,- implantand6-o que 
se convenciOnou chamar à época. "política dos governa
dores". 

O governo de Rodrigues Alves se viu a braços corit o 
recrudescimento da crise militar. Consolida-se o princi
pio da intervenção ostensiva do Catete nO -encaniiilha~· 
menta do processo sucesório, sob a alegação de que não 
existiam partidos nacionais; reSguardadas as apã.rêi:iCías 
democráticas. Fortificava-se a p-olítica dos governadores 
e assegurava-se a hegemonia de São Paulo na sucessã.o 
presidencial, pois Rodrigues Alves era bem o represen
tante da burguesia progressiSta pilulista e do conservado
rismo económico" e social. O vice-Presidente Affonso 
Penna, representando Minas Gerais, reforçou-o C:ixo São 
Paulo - Minas, depois apeliado d~ .. "poHtica do cafê 
com leite". 

Comentando os governos até àquela épocii diz o histo
riador Hêlio Silva que: -:-:''Se coubera a Floriano a tare
fa de consolidar a República, implantada por Deododo, 
a Prudente de Moraes coube o estabelecimento do poder 
civil, a Cãmpos Salles a restauração das finanças inter
nas e do crêdito externo; e a tarefa de realizar as grandes 
reformas ficara_ para Rodrigues Alves. 

Para suceder Bernardes foi eleito o seu vice-Presidente 
Affonso Penna, deslocando o centro do eixo de São Pau
lo para Minas Gerais. Piitfieiro Machado despontara 
como o grande chefe da poiftica nacional. Mais uma vez 
o Presidente fazia -o seu sucessor. 

Na eleição do sucessot de Affonso Penna o eixo da 
política dava uma guinada total, retornando aos quarte
is, de onde praticamente nunca se afastara. Affonso Pen
na queria colocar na chefia do Governo o s'eu Ministio 
David Campista. A Oposição lanÇou Rio Branco,-aureo: 
lado por grandes vitórias internacionais no campo da di:. 
plomacia, e figura popularfssima. Mas Rio Branco, que 
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teria vencido facilmente, não aceitou a indicação_ Pitihei
ro Machado, com sua vocação caudilhesca, lançou a 
candidatura militar de Hermes da Fonseca, que fora Mi~ 
nistro da Guerra, criando o Serviço Militar obrigatório. 
O Presidente morria no exercício do mandato, sendo su
cedido por NilO Peçanha. Hermes da Fonseca dizia que 
só aceitava ser candidato se contasse com o apoiO de Rui 
Barbosa e Rio Branco. 

O Presidente, apoiado por todos os governos esta
duais, engajou-se na candidatura de Hermes. Rui Barbo
sa paladino do civilismo, aceitou o sacrificio de uma luta 
sem-pCrspectivas de vitória. Em sua famõSa cirta ão Pre
sidente, Rui traça um sucinto quadro do que foram os 
goverrioS republicanos, atê àquela data. Dizla ·ele: -
.. Pelas suas origens militares a jovem República viv~u oS 
primeiros e dificeis tempos sob a tutela dOs militares. A 
República nã.o conheceu nenhum movimento civil; todos 
foram militares. Deodoro não governou em paz com 
seus ministros que se demitiram. Nem manteve bom rC~ 
lacio_namento. com_ o l:egislativo, que dissolveu. Nem 
com a Marinha que se revoltou. E por fim renunciou à 
Presidência. Floriano não teve tranqUilidade em seu go
verno". Ainda comentando aquele período diz Rui Bar
bosa: -;;-."De uma ditadura que se dissOlve o ConS:resso 
Nacional apoiando-se na fraqueza dos goVernos locais, 
p~ra outra que dissolv~ os governos locais apoi<indo~se 
no <:~ngresso festabeleddo, não há progresso sensí
vel... 

Mas a candidatura de Hermes, apoiada pela máquiiiil 
oficial e pelas armas, triunfou -contra a- voritade da 
Nação e o espírito civilista nascente. Governo e militares 
unidos fizeram o Marechal Hermes Presidente. e Wen
ceslau Braz, vice-Presidente. Empossado, o Marechal 
Hermes organizou o seu Ministério com base no Partido 
Republicano COnserVador, sob a oríeÕ.taçãÕ de PinheirO 
Machado. Foi um gov~!no cheio de crises- e revOltas, no
tadamente na Armada, onde ocorreu a famosa Revolta 
da Chibata. Mas o Presidente fez o seu sucessor na pes-
soa do seu_lfder, o Sr. Wenceslau Braz. _ 

O GOVerno Wenceslâu Braz dec_orreu sem maiOres cri..: 
ses, tibndci em vista o cOnflito mtindiill que ensaáuentou a 
Europa e enlutou lares brasileiros._ Wencesláu dotou o 
Brasil do seu Código Civil. Mais uma vez o "governo fa
zia o seu sucessor, novamente o Sr. Rodrigues Alves, que 
velho e enfermo, não pôde empossar-se. Assumiu o go
verno o Sr. Delfim Moreira, seu companheiro de chapa. 
NOvas eleições são realizadas. Disputam a Presidência 
Epítâc1o- Pessoa pelo governo e Rui Barbosa pela opo~ 
sição. Vence Epitácio- e se toiria--0 p:dnleirO- Presidente 
eleito do Nordeste. Epitácio era um chefe voluntariOso e 
a primeíra inOVação do seu governo foi a nomeação de 
civis pàra--as Pastas militare~: Pandiá Calógeras para a 
Guerra, e Raul Soares para a Marinha. Hermes retorna 
da Europa, após um exflio voluntário, e assume a presi~ 
dêilcia do Oube Militar. A S_dejulho ocorre o levante da 
Vila Militar, da Escola Militar e do Forte de Cõpacapa
na. Mas o governO faZ -o seu sucessor e Artur Bernardes ê 
eleito. 

ó Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte? 
(Assentimento do orador.) V. Ex• omitiu, na sua anato
mia descritiva sobre essas sucessões, um episódio que me 
parece não deva ficar de fora do tão ilustrado pronuncia
mento de V. Ex~, que é a questão do Ciu6e Militar e a 
atitUde ôo Ministro da GUerra, -M-ínistrci -Civif, Pandlâ 
Calógeras. Naquela oportunidade, o Marechal Hermes 
da Fonseca foi eleito Presidente do Clube Militar e, 
publicamente, envolveu-se no processo sucessório na Pa
raíba, Estado de onde era originário o Presidente Epitá
cio Pessoa. Intrometeu-se, também, em atividades que 
não diziam respeito à natureza, às funções do Clube Mi
litar, de tantas tradiçõeS, no Rio de Janeiro e, por ter se 
estendido tanto em atribuições que não eram específicas 
dos ®1itares, o Ministro Pandiá Calógeras mandou 
prender e deter na cadeia o Marechal Hermes da Fonse
ca: Quanta falta fazem, hoje, O!l "Pandiâs Calógeras" 
neste País, não é? -
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O SR . .MOACYR DUARTE- E era um ministro ci
vil. Imagine se fosse militar, o que estariam dizendo dele? 

O Sr. Fábio Lucena -.Um civil que mandou prender 
um Marechal. 

O SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a comple
mentação do seu aparte ao meu discurso mas, evidente
mente, se eu desejasse registrar todos os fatos e aconteci
mentos ocorridos na República velha, e na nova chama
da República, que estamos vivendo, obviamente estaria 
abusando demasiadamente da paciência de V. Ex•, como 
agora estou f<izeri:do. 

9 Qov~rno 8-rtur Bernardes ficou assinalado por pro
fundas inquietaÇões, e revoltas militares iromperam em 
vários pontos do territóriõ n-acional. Surge a Coluna 
Prestes. Conspira-Se em todo o País, dentro e fora do 
Exército. O &:Overrio transcorre agitado, quase todo o 
tempo em estado de sítio. 

Mas Bernardes faz o seu sucessor na pessoa do paulis
ta Washington Luís, que recebeu o governo em crise eco
nômica" -prõftirida. Getúlio V3.rgas, DCputado do Rlo 
Grande do Sul, exerce o Ministério da Fazenda. Júlio 
Prestes assume o GOverno de São Paulo e Getúli_o Yaf
gas e JOão_ Neves assumem o Governo e a Vice
governança do Rio Grande do Sul. João Pessoa toma 
posse no Governo da Paraíba. Delineia-se a sucessão. O 
partido _situacionista qu~r fazer outro Presid~nte paulis~ 
ta, na pessoa de Júlio Prestes. Minas Gerais, por seu Pre
sidente Antonio Carlos, lançou a candidatura de Getúlio 
Vargas, cabendo a Vice-Presidência ao Nordeste, repre
sentado por João Pessoa. O Partido (PRM) faz sua con
venção e oficializa a chapa Vargas-Pessoa. Washington 
Luís declara, em carta a Antonio Carlos, Governador de 
Minas, qu~. "cabe ao Presidente da República o encami
nhamento e a coordenação para a solução do problema 
sucessório pi:'eSidrinCial". José Bofli(ácio e João Neves fi. 
zeram detonar na Câmara Federal as pessoas de Getúlio 
.Vargas e João Pessoa, em nome da Aliança Liberal. O 
movimento Pró-Vargas começava a entusiasmar a oficia
lidade jovem, o tenentismo redivivo, enfim, as classes ar
madas. Depois de cumprirem pena, estavam soltos 
Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias e Neri da Fonseca, 
e escondidos continuavam Juarez Távora, Siqueira Cam
pos, Estillac Leal, João Alberto e outros. Esses militares 
se entro_saram com João Neves, Flores d_a Cun~a~ Àfrâ
nio de Melo Franco, Virgílio de MeiO Franco, OSValdo 
Aranha, Luiz C3.rlos Prestes, Batista Luzardo, Lindolfo 
CoUor e tantos mais. Estava preparada a Revolução no 
Sul. No Norte, Juarez TáVora foi encarregado de coman
dar as ações. 

A eleição de 111 de março de 1930 foi uma fraude ino
minável. Sobreveio o-- assassinato de Joã.o Pessoa, que 
foi o estopim revolucionário. O historiador Hélio ·silva 
resume numa frase esse episódio sangrento: ~ .. A Revo~ 
lução parecia morta e a morte de João Pessoa deu-lhe vi~ 
da"': 

Dois episódios pareciam frustar a Revolução: 1} a de
bandada de Prestes, alegando sua adesã.o ao Comunismo· 
Internacional; e 2) a morte de Siqueira Campos eni dC
saSlre aéreo~ A 3 de outubro estourou a Revoluçã.o, após 
um discurso ínflamado de Osvaldo Aranha em Porto 
Alegre. Getúlio Vargas comandavam o Movimento, ini
ciando a marcha que partia do Rio Grande do Sul. 

A Revolução venceu e a Junta Governativa que se ins
talou no Rio de Janeiro entregou o Governo a Getúlio 
que chegava vitoiioso, usando a farda de Revolução, la
deado de seus assessores imediatos, Gó1s Monteiro e 
Euclides Figueiredo, após percorrer uma marcha históri
ca e heróica que atravessou o Rio Grande, Paraná, Santa 
Catarina, São Paulo e conquistava o Rio de Janeiro, a 
sede do Governo Federal. Washington Luis foi preSo e 
depois partia para o exílio. Terminava a República Ve
lha. 

Instalado o Governo Vargas, em 1930, as crises de 
- acdtnõdação começaram a surgir, e em São Paulo, que 
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não tivera um iriterventor paulista, a rebelião começava 
a se acender. Em 1932, rebenta o Movimento Coi;Istitu~ 
cionalista, de cunho separatista, sob a bandeira da ur
gente restauração democrâticã. São Paulo porém ficou 
só, e em pouco tempo era um Estado vencido. Em 1933, 
foram marcadas as eleições para a Assembléia Consti
tuinte e em 1934 foi promUlgada a Nova Constituição. 
Em 17 de julho, Getúlio Vargas foi eleito o 111 Presidi:nte 
Constitucióna1 dO novo regime. Em nOvembro de 1935, 
eclode o Movimento Comunista, no Rio de Janeiro e em 
Natal. 

Em 1937, começá- ã campanha pela sucessão de Var
gas, e a primeira candidatura homOlogada toi a de José 
Américo de Almeida, em seguida a de Armando Sales. 
Ainda em 1937, no mês de novembro, Getúlio Vargas, 
sob o pretexto de debelar o surto comunista e integralis· 
ta, implanta o Estado Novo, adota uma Nova ConSti
tuição, dissolve o Poder Legislativo e decreta inter
venção em todos os Estados, com exceção de Minas Ge
rais. 

A Segunda Grande Guerra Mundial iibsórve aS 
atenções do mund_o, e Getúlio vai governando COmo di
tador, apoiado pelas Forças Armadas, lideradas por Go
is Monteiro, Eurico Outra e outros. 

Com _a vitória das democracias sobre o· nazismo -e o 
fascismo, cresce em todo _a mundo o ideal democrátíc_o e 
liberal. O Brasil não fiCou alheio a esse cataclisma cívico~ 
E os militares, inspirados pelos civis, derrubaram o Esta
do Novo, em 1945, entregando o poder ao Judiciário, 
Surgiram os novos partidos, sendo os principais a UDN 
(União Democrática Nacional); o PSD (Partido Social 
Democrático) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 
Os civis foram procurar nãs Forças Armadas os seus 
candidatos à Presidênci~: o Marechal Eurico Dutra pelo 
PSD, e o Brigadeiro Eduardo Gomes, conspirador de 
1922, e um dos 18 do Forte, peta UDN. Um, egresso das 
fileiras do Exército, e o outro, da Aeronáutica. 

A frase que encarnou o espírito udenista fõi cunhada 
por um revolucionário de 30, Virgílio de Melo Franco, 
que disse::-. "-Nossa mística ê a da liberdade, e seu preço é 
a eterna vigilância". E Eduardo Gome.ç instituiU conio 
legenda de sua campanha o slogau "O preço da liberdade 
é a eterna vigilância"~ Tudo começou com o ~lebre Ma
nifesto dos Mineiros, datado de 24 de outubro de 1943, 
documento matriz para a criação de uma consciencia, de 
um movimento e de um ideârio que culminou com a que
da de Getúlio e o fim do Estado NovO. 

Processada a eleição venceu o Marechal Eurico Outra, 
ex-Ministro da-Guerra do Estado Novo e candidato do 
PSD, que era conhecido como o partido do governo. 
Dutra fez um governo de paCificaçáo, Conciliação, esta
bilidade econômica, união nacional e respeito à Consti
tuição. Para a sucessão de Outra candidataram~se Cris· 
tiano Machado pelo PSD; novamente o Briga-deiro 
Eduardo Gomes, pela UDN~ e Getúlio Vargas, pelo PTB 
(Partido Trabalhista Brasileiro). Este venceu o pleito e 
retornou ao poder pelo voto popular. O governo foi tu
multuadO por crises diversas, e a UDN se aliou aOs ·m.ili~ 
tares da Cruzada Democrática que venceu as eleições do_ 
Clube Militar, representada por Juarez Távora, Canro
bert Pereira da Costa e Zenóbio da Cõ"stã. Ãperia-se o 
cerco contra Getúlio Vargas, desde o impeachment -recu
sado pelo Congresso até a tentativa de -golpe, e o MãDi
festo_dos civís e militares pedindo a renúncia de Vargas. 
A crise teve o seu desfecho trágico com o suicídio dO-Pre
sidente da República, em pleno Palácio do Catete, e a as
censão do Vice-Presidente Café Filho potiguar do PSP 
(Partido Social Progressista), aliancista de 1930, identifi
cado com a UDN. Café Filho foi deposto com o chama
do contragolpe preventivo desfechado pelo MinistrO-di 

. Guerra, General Teixeira LOtt: Na campanha pel3. SUces:: 
são foram eleitos Juscelino Kubitschek e João Goulart 
para Presidente e Vice, pela coligação PSD-PTB, derro
tando a chapa Juarez Távora, Milton C:impos, da Opo
sição. Era a terceira derrota consecutiva da UDN, 
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O governo Xubitschek, o único civil que góvernôU 
todo o mandato, instalou-se em pleno estado· de sítiO e 
graças à intervenção militar. Foi ·um governo- voltadó 
para o desenvolvimento, as obras monumentais, entre 
elas a construção de Brasnia. Juscelino não fez o suces
sor, apesaf"da consagração pública ao seu governo. Des
tã vez a UDN acertou, voltando-se para as bases popula
res e indicando um candidato com fortes raizes populis
tas. __ Elegeram-se Jânio Quadros e João Goulart. Jânio 
mostrou-se logo um temperamento excêntrico e sUjeitei a 
atitudes e gestos contraditõrios e -Chocãntes. Ternliriou 
por renunciar ao governo com 6 meses de mandato, num 
gesto ainda de todo não explicadO nem ãCeito perante a 
lógica política. Houve um veto militar à posse do Vice 
JoãO Goulart, que foi resolvida com a· imPlantação de 
um parlamentarismo de transição, chefiado pelo Primei
ro Miriísti-o- -T!incredÕ Neves. Depois, (JoãO Gouiart, 
atra vês de uma consulta plebicitária paSSOU a governar 
ria p"leliiPosse âo sistenla preSidenCialista. A agitação to~ 
mou conta do País. A UDN e os militares voltaram a 
conspirar, João Goulart se entregou à manipulação das 
esquerdas e tramou a mudança do regime. Falava-se em 
República SindicaTista. Instalou-se subversão nos quar
téis e a quebra- da hierarquia, além dos Caos ecoflõmicÓs, 
fiOãncefróS e moral~ -somado à manipulação das massas 
com o objetivos demagógicos, eleitoreiros e-ditatoriais. 

Veio março de 1964, com a Revolução -iniciadá em Mi
nas Ge~ais e comandada pelo Marechal Humberto de 
Alencitr Castelo Branco, que editou o Ato Institucional 
n9 I. Outros vieram, destacando-se o AI-S, o mais radical 
e enérgico, que institucionalizou a Revolução, erradican
do da vida pública, através de cassações de mandatos e 
supressão de díreitos políticos, inclusive ex-Presidentes, 
Senadores, Deputados, Prefeitos e militares. 
Estabaleceu-se_o Colégio Eleítoral que substitui o iegime 
de _votação di reta. Reformou~se a Constituição, 
encartando-lhe dispositivos emanados da doutrina da 
Escola Superior de Guerra, órgãos de altos eStudos polí
ticos e df elaboração de um sistema que estabelece os ob
jetivos tlaciõnais penhanentes e-o ideário Cívic"o e políti
co âa Nação.- Castelo Branco'; Costa e SilVa, GarTã:Stazu 
Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, todos Mare
chais e Generãis de 4 estrelas se sucederam no Governo 
do País, durante 20 anos de dominação do sistema que se 
convencionou chamar .. "Revolução de Março", e que 
tem sido o mais longo intei'venciolliSmo militar-civil de 

--toda a História Brasileira, arrimado nos espólios dos 
dois maiores partidOs da Rej)U6lica Nova a UDN e O 
PSD, ainda remanescentes e rotulados nos atuais PDS e 
PMDB. 

Sr. Presidente, Srs. Senadoris, 
Desta rápida abordagem históriCa emergem dois fatos 

e circUnStâncias inocultáveis, e que balizam e tipificam a 
vida instituCional e o espírito rej:lúblicano no Brasi_l: 1) 
Os militares sempre foram o partido mais forte do Brasil, 
porque como superfacção supra partido, instrumentam' o 
ideârio civil desarmado e _dão oiianicidade e desempe
nho às campanhas no instante solar de sua decisão e de 
sua Vitó"ria pela força, pela luta e pela conquista do po
der, quando a lei se torna letra moita e as estruturas par
tidárias erifermam; 2) Os Presidentes de República sem
pre fizeram os seus sucessores, e todos eles comandaram 
as campanhas eleitorais, colocando a-máquina adminis~ 
trativa, o prestfgio do cargo, a força do poder, a serviço 

--da causa, da idéia e do sistema que encarDam, e mais do 
que tudo, legitimando com a sua participação nas refre~ 
gas a sobrevivência do regime, que se consubstancia na 
clássica dicotomia: Governo versus Oposição. O objeti
vo de toda atividade política sempre foi, aqui e alfilr.res, 
hoje e dantes, e se-Io~á sempre, em todos os tempos e la
titudes, a conquista e a conserVaÇão do poder, e esses são 
também os atributos indispensáveis para -caracterizar os 
partidos políticos. O partido político que não agir assim, 
para Lênin, seria. "um pobre zero em todos os sentidos 
da palavra." Max. Weber ensina que a ''finalidadC_d_a ati-
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vidade p-olítica dos partidos é justamente garantir poder 
para-os líderes e conseguir vantagens materiais ou ilão, 
parã. os demais membros". 

Há duas conceituações teóricas que definem os parti
dos extrapolando dos limites instifucionaís para ressaltar 
a nação da realidade comportamental e espacial de um 
determinado organismo gregário com destinação polítiu
ca. Numa delas Gramisci alude à viabilidade de partidos 
com fronteiras flexíve:is. Um partido polÍtico. "deniro" e 
''fora" de seus limites institucionais. A relação partidO/~ 
classe su_Sere a _idéia de que o partido político pode existir 
em situações independentes da ação política imediata. O 
partido não é apenas a expressão de um grupo social e 
apenas um. Existe uma força superior dos partidos. Na 
outra, Almond e Powell conceituam que 

.. em nenhum sistema político há uma identidade 
única de estrutura polítiCa e função política." 

Tanto Gramisci quanto Almond compreendem a pos
sibilidade do "partido". Maurice Duverger em seu "Les 
Partis Politiques" preleciona que os partidos se distin~ 
guem, quanto a origem, em: partidos de criação eleitoral 
ou parlamentar, e partidos estraparlamentares. Estes úl
timos, partidos de origem ex.traparlamentar ou ex.tcirna, 
se formariam pela aglutinação de agrupamentos sociais 
fora-dO_Sistema-político propriamente dito, cOmo grupos 
de_ pressão ou associações civis çle fins variados (milita
res, religiosas, iil.telectuais, profissionais), de que são 
exemplo o Clube Militar, a CNBB, a Liga Eleitoral Ca
tólica, a Ordem dos Advogados, a UNE, e~c. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Senador Moacyr Duarte, na ver
dade, o discurso de V. Ex• é muito" bem traçado e muiiõ 
erudito, demonstra a cultura de V. Ex~, mas irifelizmente 
O- tempo de V. Ex' já excedeu em quase 20 minutos, 
aproximando-se de meia hora e temos outros _oradores 
insCritos. É pena, porque o diScUrso de V. Ex.~ tem sido 
apredado por todos, inclusive pela Presidência, mas o 
Regimento me força a pedir que V. Ex• encerre o seu pre
ciosíssimo discurso, porque hâ oradores inscritos. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, rendo~ 
me aos cânones regimentaiS. 

O Sr. Fábio Lucena - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Pela ordem, 
concedo a palavra ao Senador Fábio Lucena, com per
missão do orador. 

O Sr. Fábio Lucena- Só se encontram em plenário 4 
Senadores: V. Ex• o orador que está na tribuna, eu, e o 
Senador Lenoir Vargas. Eu hão estou inscrito e acredito 
que o Senador Lenoir Vargas tambéfn. 

O Sr. Lenoir- Vargas - Eu estou iriscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Está inscriio o
no.bre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Fábio Lucena- Porque se eu estivesse inscrito, 
eu declinaria para que o Senador Moacyr Duarte conti~ 
nuasse a dar ao Senado essa magnífica aula que estâ hoje 
nos dando. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Senador, ain
da que V. Ex• estivesse inscrito eu não poderia trallsferir 
o tempo de V. Ex• ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Fábio Lucena - Eu não poderia, de acordo com 
o Regime~.to,_fl!'!~ d~ a~o.~do com a f?ondade e com age
nerosidade de V. Ex• eu tenho certeza que poderia. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Perfeito. Não 
- resta -óóV-Ha~ ninguém mais do que eu, agora na Presi

dência, conhecendo o Senador Moacyr Duarte, compa· 
nheirOs que fCimos de Assemblêia Legislativa, eu no Cea
rá, como Presidente da minha Assembléiâ, e S~- Ex• no 
Rio Grande do Norte, como Presidente da Assembléia 
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portiguar, eujairii:iis tolheria o pensamento do nobre Se
nador Moacyr Duarte, A questão ê, como eu estou di
zendo, que há oradores inscritos ... 

O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, eu desisto da 
minha insCrição. -

O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto)- ... e eu tive a 
maior tolerância, coisa que não rarO Costumei fãZer-, por
que é um discurso histórico, um discurso -erudito que a 
todos, acredito, aproveite, porque S. Ex• foi desde o Im
pério, fazendo como eu disse há pouco, um sucinto his
tórico geral - não- chegou ao descobrimento - mas, 
desde o lmpérío até- a República. Mas, infelizmente, 
como Presidente eventual, na ausência do titular, terei 
que me render ao Regímento. 

O Sr. Lenoir Vargas -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma manifestação, no sentido de ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Se o nobre 
orador permitir! 

O Sr. Lenoir Vargas- ... e se o nobre orador permitir 
- para retirar a minha inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Mas, nobre 
Senador, por uma máx"ima liberalidad~ eu pediria que o 
nobre Moacyr Duarte abreviasse o seu dis.c'l.lr,s,o, porque 
mesmo V. Ex• retirando o seu nome da lista de oradores, 
existem outros Senadores inscritos; o- Senador Josê Fra
gelli e Senador Benedito Ferreira, que se ausentaram do 
plenário. Mas, de qualquer forma, como não estão pre
sentes os outros oradores inscritos, eu pefrriüirei que V. 
Ex•, Senador Moacyr Duarte, conclu!! o seu discur~o. 

O SR. MOACYR DUARTE -Sr. Presidente, V. Ex• 
tem toda razão, sobrada razão, em desejar cUmprífa le
tra regimental e V. EX• já f9i, incluSive, excessivame_Õte 
generoso para com o orador que se encontra na tribuna, 
permitindo que ele extrapolasse, de muito, o tempo que 
o Regimento lhe confere. Mas, se o eminente Senador 
Lenoir Vargas declinou de usar da palavra, eu me permi
tiría perguntar ã V. Ex• se poderia concluir o meu discur~ 
so, que não demandarâ maís de dez minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - V. Ex~ pode 
concluir o seu discurso. Mesmo que_ permanecesse a ins
crição do Senador Lenoir Vargas. Apenas adverti V. Ex• 
para que depois não se dissesse que o Senador Moacyr 
Duarte, pelo fato de ser do PDS, e o Presidente eventual, 
ser do PDS, o Seri.itdor Moacyr Duarte passou tanto e 
tanto tempo na tribuna sem que fosse advertido regimen
talmente. 

V. Ex• poderá terniínar o discurso corri essa ressalva 
da Presidência eventual. 

O SR. MOACYR DUARTE- A advertência de V. 
Ex• foi certa, foi oportuna", foi regime-ri.tã] i foi, sobretu-
do, necessária, como estão tipificadas e caracterizadas 
todas as advertências _de V. Ex• e o seu cuidado na di
reção dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- COntinua V. 
Ex' com a palavra. 

Desde a germinação Inicial das idéias do positivismo a 
doutrina atual da ESG, as Forças Armadas têm uma 
participação direta e fundarlleiital no processo eleitoral 
brasileiro, quer proclamando_ a República, quer fazendo 
a Revolução de 30, quer instituindo o Estado Novo, quer 
derrubando o Estado Novo, qUer irilplantando a RevoM 
tução de Março e o sistema vigente, quer preservando as 
nossas tradições liberais cristãs e democráticas, 
encouraçando-as contra a colonização imperialista dos 
estremismos de direita õu ôe esquerda. 

Nesta hora de sucessão presidencial, em que as_ pai
xões se extremam e ventos fortes sopram no mundo, pre
nunciando cataclismas sociais face aO choque Leste-
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Oeste, temos de preservar a nossa posição de indepen
dência e de coexistência pacífica, mas também de defesa 
inexpugnável de um estilo, um modelo e um sistema que 
reflitam o estado de espírito e o ideal de humanidade, 
justiça so~ial e Qemocracia, que adotamos como postula
do de nossa sociedade participativa -e solidária. 

Mas a democracia continua_a ser: aquela planta tenra 
definida por Octávio Manga beira, e precisa, mais do que 
nunca, de ser defendida pelos que a cultivam como lavra
dores que desejam vê-la crescer e se transformar em ár
vores invergável. Não podemos permitir que-ela caia nas 
mãos dos demagogos, dos _art'ivistas,dos trânsfugas e dos 
desertores, que pensam o Brasil em termos de presente, 
apenas, de imediatismo e de interesses personalistas ou 
-de grupos, em dimensões minúsculas de momen~o e cir
cunstâncias. Queremos que o Brasil seja pensado e reM 
pensado em termos de perenidade, de passado-presenteM 
futl!_ro,_ de eternidade, e de para sempre. 

O Presidente Figueiredo assume nesta hora um papel 
histórico, fiel ao exemplo e à tradição dos pró-homens 
que edificaram esta Pátria, quando passa a comandar a 
luta pe!a sucessão e c:Iireciona o poder, a pessoa, o esque
ma_ e a máquina do_ governo a serviç~o_ da sua causa, do 
seu candidato, do escolhido do partido que lhe dá sus
tentação parlamentar. Esse princípio foi válido, no pas
sado de nossa Pátria e é permanente em todas as Nações 
democráticas e civilizadas do mundo. Quando as ConstiM 
tuições mais avançadas permitem a reeleição dos gover
nantes, admite que eles, candidatos de si mesmo, do par~ 
tido governista e do sistema dominante, usem a máquina 
e o poder de que não precisam se afastar ou licenciar, em 
prol de suas lutas e de sua causa, e de sua vitória. 

E as Forças Armadas, que são o suprapartido da na
donalidadC não podem ficar garroteadas, nem confina
das nos quartéis, pois elas são povo, estado, nação e 
como tal têm o seu destino ligado celula(mente ao desti
no do Governo e do País. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permifi um rãpido 
aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Se V. Ex~ permitir C}ue 
eu cOndua o meu raciocfnio. 

O Sr. Fábio Lucena - 1:: um aparte bastante curto. 

O SR. MOACYR DUARTE- O meu raciocínio não 
está concluído, mas, logo em seguida, eu me honrarei em 
receber_o aparte de V. Ex• 

Os Ministérios são cargos políticos, Juilções políticas, 
mandatos temporários de confiança por delegação polí
tica do partido ou pessoal do Chefe da Nação. Os Minis
tros são membros natos dos altos Conselhos da RepÓbli
ca, e são vOZC1!_que devem falar em defesa das instituições 
e dos partidos em que estão inscritos e eis quais são elei
tores e líderes, podendo votar e serem votados. 

Nas horas graves da nacionalidade, diiia Ruy Barbo
sa, o crime é a _omissão, a neutralidade, a distância, o de
samor e -a indiferença. O Brasil preci!ía -agora, mais do 
que nunca, da presença, da vigilância, da proteçãõ, da 
tutela e do devotamento de todos quantOs detéill p-arce
las de poder outorgados pelo povo, direta ou indireta
-~ente, E mais ainda dos que têm o dever de ofício e o pa
triotismo, a responsabilidade histórica e constitucional 
de defender _o regime, a Constituição, o território, a 
Nação, a segurança, a soberania, a famílfa, a pátria, às 
conquistas democráticas, as instituições estáveis, para 
ass_egurar a continuidade _de nosso avanço e de nossa 
marcha nos caminhos da prosperidade, da estabilidade 
da ordem, da tranquilidade e do progresso do povo da 
Nação. Pois este ainda é, apesar de tudo, o melhor pe
daço dO mllildo para nascer, viver e morrer, nele e por 
ele. 

-Concedo o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O-Sr. Fábio Lucena-- Nobre Senador Moacyr Duar
te, o fecho do perlustrado discurso de V,_Ex~ lembra o 
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prelúdio de uma composição marcial. V. Ex•, ao termi
nar um pronunciamento de tanta profundidade e intensi
dade, entoa um verdadeiro hino marcial, chegãndo, eu 
diria, ao cUmulo de classificar as Forças Armadas como 
organizações que estão acima dos partidos políticos. 
Nob(e Senador, o mesmo documento que legitima as 
Forças Armadas, legitima também os partidos políticos, 
legitima a ordem, econômica e social, a família, os direi
tos e garantias individuais etc. Esse documento é a Cons
tituição Federal. Eu concordo plenamente com V. Ex' 
quanto à necessidade de as Forças Armadas fiCarem yigi
lantes em relação a defesa da Pátria, da lei e da ordem, 
porque essa é a sua precípua missão constitUCiOnal. Mas 
em toda a atividade humana, nobre Senador, notada
mente na atividade que diz respeito à autoridade consti
tuída, torna-se imprescindível uma observância rígorosa 
das leis. Sem que se observem as leis, a sociedade está 
.com_ os_ seus fundamentos, os seus alicerces corroídos e 
com os s_eus fundamentos pulverizados pela violência de
corrente da inobservância das leis. Eu gostaria apenas, 
nobre Senador, que o Regulamento Disciplinar do Exér
cito, que tenho em mãos, que é uma lei, é um decreto do 
Presidente da República, publicado em 20 de julho de 19 
77, assinàdo pelo Presidente Ernesto Geisel, que esse re
gulamento fosse plenamente obedecido por todos os mi
litares, uma vez que ele, como ele próprio se intitula, ele 
é o Regulamento Disciplinar do Exército. E não seria de
mais pedir que foSsem ob~ervados os_ seguintes dispositi· 
vos do regulamento: 

"Item 62, do anexo I" que considera infração dis
ciplinar de qualquer militar: não existem mais oS: al
feres; a hierarquia começa pelo recruta. 

"E infração cometida"- do recruta ao General 
de Exército - "tomar parte, em ârea niilitar ou sob 
jur!sdição militar, em discussão a respeito de -feu· 
nião, de religião ou poHtica ou provocá-la." 

"Iterll 64: "Tomar parte, fardado, em manifés: 
tações de natureza político-partidária." 

V. Ex~ começou o seu discurso, aludindo, com muita 
propriedade, a recentes __ manifestações de militares, en
dossando termos, inclusive, de Ordens do Dia ministe
riais. Mas acontece, Ex•, que, recentemente, hoUve reu

_n_iã_o de Altos Comandos da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica. Os Altos Comandos são constifuídos por 
oficiais Generaís das três Armas, são oficiais da ativa. 
Não são os Ministros que, uns sendo da ativa, outros 
não, em realidade, são Ministros políticos que pOdem 
pronunciar-se Politicamente e até devem fazê-lo, quando 
não se destinam esses pronunciamentos a ameaçar a na
cionalidade e a Nação já ame~rontada. Mas, quando 
Oficiais Generais se ~eúnem para partícip~r de reu_n_iô_es 
políticas, eles estão infringindo o regulamento discipli
nar do Exército, sobretudo este: "Tomar parte, fardado, 
em manifestações de natureza político-partidária". Foi o 
que aconteceu na recente reunião do Alto Comando do 
Exército;-da Múinha e da Aeronáutica. E mais, o regu
lamento disciplinar impõe as seguintes penas para a in
fringê_rycia dO--iegulaTnento: 

.. t) Advertência 
2) Repreensão 
3) Detenção 
4) Prisão e prisão em separado 
-s) Licenciamento e exclusão a bem da discipli-

: na." 

Vê V. Ex• que são penalidades gravíssimas, que vão 
desde a advertência até a exclusão a bem da disciplina. E 
quem discrimina, e quem estabelece essas normas e essas 
sanções é o Regulamento Disciplinar do Exército. En
tão, seria _indispensável que os Altos Comandos, os Srs. 

- Ófi_~iais -Generais-~_ que merecem todo _o respeito, que, 
pelo menos, no minimum minimorum, eles obedecessem 
ao.próprio Regulamento Disciplinar do Ex_ército, Feito 
isso, nobre Senador, a Pátria está salva e a Nação brasi-
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leira está com a sua sobrevivência tranqUilizada e garan
tida. ~ o meu sereno pensamento de fim de- tarde. 

O SR. MOACYR DUARTE- Muito obrigado, mais 
uma vez, ao nobre Senador Fábio Lucena, que, mais 
uma vez ainda, me distiiigue s-obremaneira coma sua in
tervenção. 

Apenas para dizer que a exegesse de eminente Repre
sentante do Estado do_Amazonas, que tem na sua inteli
gência e na sua cultura a mesma dimensão do_ território 
em que nasceu, difere um pouco da minha exegese na in
terpretação do documento que acaba de ler, que é ore
gulamento militar. 

Eu não vislumbrei, na análise que fiz das notas edita
das pelos comandos militares, nenhuma intenção de in
gerência nos assuntos de ordem políticõ-partidãría, que 
hoje entusiasmam e são a cOnstante d-a preocupaçãO da 
comunidade brasileira. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas V. Ex• leu a nota distribuí
da à Imprensa. Nessa nota, o General Glênio Pinheiro, 
falando em nome do Alto Comando, diz que o Alto Co
mando se reuniu para fazer uma avaliação da atual con
juntura política naciollã:f. -Então, não~ V. Ex•, nobre Se
nador, quem vislumbra, são eles que confessam. 

O SR. MOACYR DUARTE --Com vistas -a fazer 
uma avaliação da conjuntura político-naciorial, com vis
tas à preservação da segurança do País, da ordem públi
ca, da família, das instituições ... 

O Sr. Fábio Lucena- Com a sua permissão, não é o 
que diz o regulamento. 

O SR. MOACYR DUARTE - ... c da consolidação 
do regime, inclusive com a substantivação do prOjeto 
político que estã sendO executado pelo Presidente da Re
pública. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, permita-me. 

O SR. MOACYR DUARTE- Jamais com a preocu
pação de terem ingerência direta nos assuntos Interna 
corporis das diversas agremiações. - --

O Sr. Fábio Lucena - Se ine permite, não é preciso 
nem ter ingerência. Nem ter ii:tgerência. O regulamento 
comina, como disciplina, o seguint~: .. "Tornar Parie, em 
ãrea militar ou sobjurisdiçlo militar, çm discussão ares
p.eito de política ou religião, ou provocá-la". Não precisa 
nem ter ingerência. Basta discutir Política ou religião, e
jã infringiu o Regulamento Disciplinar do Exércífo, e es
tã sujeito à Punição. Não precisa se ingerir. Permita-m~: 
Não precisa nem emitir notas, manifestã.çõeS, nada, riada 
disso. Observe bem. -

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinfo. Fazendo soar a 
campainha.) - Quero advertir o nobre Senador Fábio 
Lucena que não pode mais ultrapassar. Eu quero dizer a 
V. Ex• que o nobre Senador Moacyr Duarte, ao cbegar_a 
este Senado a este Plenário, erri conversa aqui; comigo, 
disse-m~; ... _ Olha, eu estou preocupado, porque a mi
nha pressão ontem chegou a 22." Eu, então, já mandei 
dizer-lhe que eu, como médico, estou temendo uma exte
nuação, porque S. Exf. está, CxatamentC, cõm duas-horiS 
na tribunal. 

O SR. MOACYR DUARTE- Não há perigo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - CoiSa que
nunca aconteceu comigo, durante quase 4 altos ... 

O SR- MOACYR DUARTE- Não há nenhum peri
go. Os Senadores rio-grandense nunca ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nós tínhamos 
aqui na Casa, antes de V. Ex•, o Senador Brossard, que 
foi o único que pratíêamente instituiu um novo regimen
to. Era o. ••regimento Brossard". O nobre Senador Fra-
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gelli deve se recordar que o Senador Brossard trazia uma 
coletânea, às vezes, para u plenário, uma vez que áotado 
de uma imensa cultura. Eu, eventualmente presidindo, 
estava sempre a cobrar-lhe o tempo. Mas, quero dizer a 
V. Exf. que não deveria mais apartear o i:tObre SeD.ador 
Moacyr Duarte, porque a pressão do Senador Moacyr 
Duarte está a 22. S. Ex' está ba duas horas em pé, na tri
buna, e isso, por certo, não vai ser bom para a sua higi
dez. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Presidente, com a per
missão de V. Exf. e com permissão do nobre Senador 
Moacyr _ Duarte, apesar da sua condição de médico, 
nobre Presidente, eu nunca vi um médico medir a pres
são de um paciente à distância em que V. Ex• se encontra 
~o Senador Moacyr Duarte. 

0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)~ Eu não medi a 
pressão S. Ex', ao chegar ao plenário, hoje, à tarde, em 
conversa comigo e com o presidente Moacyr Dalia, dis
sy;. "Olhe, a minha pressão ontem chegou a 22". Eu acre
ditei que, a esta altura, deve estar com a pressão a 32, 
porque há duas horas S. Ex• estã em pé. -

O SR. MOACYR DUARTE - Sr. Presidente, 
comove-me o cuidado de V. Ex•, mas eu p-osso assegu
rar ... 

O Sr. Fábio Lecena- O nobre orador, tenho certeza, 
es_tã- Com õ ·seu coração, com as suas artérias, com o seu 
pensamento plenamente sãos, Sr. Presidente, para a 
tranqUilidade e a felicidade de todos nós do Senado Fe
deral. Eu gostaria de cop.cluir rapidamente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os ailjos do 
cêu digam aménlt -

O SR. MOACYR DUARTE- Apenas para declarar 
a V. Ex', Sr. Presidente, que agradeço a preocupaÇãO de 
V. Ex• com o meu estado de saúde, mas quero afirmar a 
V. Ex' que o debate ocorrido hoje à tarde, nesta Casa, 
constitui-se na melhor terapêutica para a minha saúde. 
Eu jã estou com a minha pressão absolutamente norma
lizada, e gostaria que o debate tivesse ainda um mais lon
go prosseguimento. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Irei comUnicar 
ao Professor Zerbini essa terapêutica que V. Ex• acaba 
de adotar. 

O Sr. Moacyr Duarte- Após o encerramento da ses
são, Sr. Presidente, eu me submeterei aos conselhos e aos 
~dados de V. Ex•, e sei pe~feitamente que serei bem &U

cedido. 
Concedo o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio ú.Jcena - Como dizia, nobre Senador 
Moacyr Duarte, o regimento ê rígido, e V. Ex• sabe que 
vários militares já foram punidos por infringirem o regu
lamento disciplinar do Exército, atê generais foram puni
dos com prisão domiciliar, coron~is foram igualmente 
punidos. Mas, essas punições só-ocorrem quando os pro
nunciamentOs polfticos, proibidos pelo regulamento, são 
feitos corilra o GovernO; quando proferidos a favor do 
Governo nada acontece aos infratores. Tenho uma su
gestão que V. Ex' pode transmitir aos seus pares milita
res ou, pelo menos, correligioriários, aos seus correligio
nãrios_ ... 

O SR. MOACYR DUARTE- Perdoe-me V. Ex• Eu 
não_tenho par militar, eu me orgulho apenas de ser reser
vista de terce_ira ca!egoria. Os pares que tenho s_ão os Sis .. 
senadores, que -me honram ccuTI a sua presença e com a 
sua companhia neste Egrégio Plenãrio. 

o·sr. Fâbio LUcena ....:.~É uma SUgestão, Para enCerrar 
-o rileu aparte, que transmito, por-·meio de V. Ex•, aos 
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Srs. militares, com todo o respeito que devo a V. Ex• e a 
S. Ex~ b que o regulamento di~: 

,, "l':: proibido!', constitui infração,, "tomar parte, 
fardado, em manifestações de natureza politico
partidária." 

A Imprensa inteira publicou fotografia do Alto Co
mando com a farda do- Ex~rcito, da Marinha e da Aero
náutica. EntãO, -que da próxirrúi vez eles façam a reunião 
senl farda, em trajes civis, à paisana, porque af ninguém 
os identificará. Parece-me que isso tranquiliza mais, ape

_ _sar de, também, igualmente ferir o Regulamento. 
Desculpe-me por importunar V. Ex• 

O SR. MOACYR DUARTE- Lamentavelmente, Sr. 
Presidente, eu não poderei ser, junto aos Ministros Mili
tares, porta-voz do nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Não é junto aos Ministros, Ex• 
~ junto aos Altos Comandos, porque os Ministros po
dem falar, quem não pode falar são os membros do Alto 
Comando, que são oficiais da ativa, que estão proibidos, 
pelo Regulamento Disciplinar do Exército. 

O SR. MOACYR DUARTE - Também não tenho 
acesso nem intimidade com os Altos Camaridos, conse
qUentem-ente, dificilmente poderei me desincumbir a 
contento dessa mensagem a Garcia que me ê cometida 
pelo Senador Fábio Lucena. Mas, asseguro a S. Ex•, 
para tranqUilo, ... 

O Sr. Fabio Lucena- Eu estou absolutamente tran
qíiilà. Intranqüilia está a Nação. 

O SR. MOACYR DUARTE - .. .-que se, por acaso, 
algum militar tiver de ser punido por infringência à letra 
fria do regulamento que rege o comportamento e as ati
vidades militares, certamente, o serão pelos seus superio
res hierárquicos, desde que alguns subordinados tenham 
cometido algumas infritções. Se houve enormidades, in
fringêncía, se houve desrespeito à letra fria do regula
mento militar,-c-ertãnlente, a punibilidade se fará sentir 
por aquele a quem compete punir, em última instância, 
Sr. Presidente, o chefe supremo das Forças Armadas, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a V. Ex•s 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res_: 

1:: sempre agradável ler por que significa aprender 
mais, ilustrar-se sempre. 

Ainda agora, faz poucos dias, li o artigo intitulado 
.. Democracia e Segurança Nacional", de autoria do Dr. 
Tancredo Neves, futuro Presidente da República, um 
documento notãveJ, pela clareza de estilo, pela perfeição 
dos conceitos emitidos e segurança do que fala de cãte-
dra. -

Essa manifestação do Dr. Tancredo Neves, deve ser 
incluída como matéria obrigatória nas discussões em 
grupos, dos estagiários da Escola Superior de Guerra, 
bem. como por todos aqueles que se interessam pelos 
problemas nacionais, visto pela ótica democrãtica e 
analisando-as em função das sempre necessárias preocu
paç-ÕeS com a Segurança da Pátria. 

Lembro, para cooperar, Sr. Presidente, Srs. Senado
res., corno o autor do editorial ••Ameaça Vã" as palavras 
do_Marechal Castello Branco, em 1964, na Vila Militar, 
quando no fim do CUrso da Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais~ Disse o grande líder militar e depois polftico 
do Brasil, nestes últimos tempos: 

"Agora parece que me é permitido de vos falar e 
mesmo de vos pergu-ntar qual é a vossa posição. Se-
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râ a de solidariedade ao governo? Não. Porque o 
Exêrcito não ê um partido político para apresentar 
solidariedade ao governo ou a quem quer que seja. 
Quem tem o direito de apresentar solidariedade tem 
o direito de apresentar também desaprovação. O 
governo espera vosso apoio? Não, -o Exército Na
cional não é uma associação para manifestar, aqui, 
ali, e acolá, o seu apoio a este ou àquele elemento, 
porque também terá o direito de desapoiar. Acho 
que a vossa posição será aque]a que ides encontrar 
no dever mili_tar," __ 

E de forma conclusiva: 

.. Infeliz o &êrcito que deve estar em ~uas po
sições de co_mbate para dar apoio ou solidariedade 
aos governantes ou à oposição. Desgraçado do go~ 
verno que esteja a espera dessa solidariedade e desse 
apoio. O gove-rno procura cumprir suas _obrigações 
e não desonrar_ n vosso dever militar." 

DEMOCRACIA E SEGURANÇA NACIONAL 

Tancredo Neves 

Há, nos regimes autoritários, uma -deliberada 
confusão entre os conceitos de Nação, País e Esta
do. O País é visto cofio propriedade do EstadQ e a 
Nação como sua servidora. A honra do Estado é en
tendida como a honra dos que nele ocupam as 
funções de mando e qualquer crítica mais U.ura é re
cebida como um ato antinacional, 

Essa confusão se to_rna perigosa nas doutrinas de 
segurança nacional, quando, em lugar de servir à 
Nação, as leis nelas inspiradas se destinam a prote
ger os governantes e o regime contra seu próprio po
vo. 

Continuamos, no B"fasil, submetidos ao conceito 
positivista do Estado, que orientou o moY_irocmto re
publicano, e jâ se tornou serôdio em todo o mundo. 
Essa visão, transformada pelas exigências conjuntu
rais da politica, orientou o movimento revolucio
nário de 1964, ao se atrelarem as idéias de segurança 
e desenvolvimento económico. 

Infelizmente, se havia boas intenções nos Cfue for
mularam a norma ideológica de 1964-, elas foram 
frustradas. Os tecnocratas se arrogaram ao poder 
político, e não puderam, desassistidos daquela flexi
bilidade que só a vida pública confere, domar as di
ficuldades e governar com prudência. Em lugar de 
garantir a ordem e o progresso do ideal de CollltC. 
promoveram, malgrado seu po,ssível propósitO,- a 
instabilidade econômica e Social. A concentração de 
renda, o desemprego, a recessão e a amedrontadora 
dívida externa são a colheita da ilusão que semea
ram. 

O Estado, nascido para garantir a liberdade dos 
indivíduos, deve estar acima do governo, mas sub
metido à Nação. A estabilidade dos Estados depen
de da transitoriedade dos governos. As mais dura
douras formas de Estado sempre correspondem à 
facilidade com que podem ser substituídos os que o 
administram, de acordo com a vontade soberana do 
povo. 

No caso do d~envolvirnento brasileiro, está cla
ro que o povo dele só pôde participar de forrila pas
siva: com o seu trabalho, seus tributos e. principal:. 
mente, com suas enormes dificuldades cotidianas. 
Os cidadãos comuns, alheios aos quadros de co
mando do Estado, e não" beneficiãdos diretamel'!_te, 
viam a modernização do País como alguma coisa 
distanêiada de seu interesse. Quando se tornaram 
conhecidos erros e distorções do processo, muitos 
puderam sentir, sinceramente, que o desenvolvi
mento não se fazia para o povo, mas apenas com o 
propósito de enriquecer alguns privilegiados. 
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A verdadeira segurança nacional se encontra no · 
compromisso patriótico do povo. Ele tem que se 
sentir senhor do Estado, e fazer-se obedecido pelos 
governantes. Para isso, ao longo dos séculos, a expe
riência política criou as Casas Parlamentares. No 
caso brasi1eiro, o qui vimos foi a liquid3ção das 
prerrogativas do Corigresso, em nome da segurança. 
.Sem o sentido da responsabilidade nos destinos do 
País, o povo tem o direito de não ãceitãr Como-váli
da qualquer doutrina de -segurança nacional. 

Submetido o Congresso, deixou de existir ã inter
mediação clássica (e necessâria) entre o povo e o go
verno. Ora, o Poder Legislativo nasceu para que to
dos os grupos de pressão da comunidade, reunidos 
em partidos ou facções, possam ser nele representa
dos e exercer a soberania, por meio do equilíbrio 
das leis, sobre o Estado. Se alguns grupos não con
seguem meios institucionais para se fazerem ouvir, 
serão naturalmente conduzidos à subversão da or
dem. 

No caso brasileiro houve, em nome da segurança 
nacional, a liquidação do Sistema federativO. Enfra
quecidos os Estados, com a centralização do poder, 
os municípios se tornaram máas referênciis geO
gráficas. Retiradas Suas atribuições, até mesmo as 
de gerir o abastecimento de água e a drenagem de 
esgotos, as administrações municipais pefderarn o 
poder de estimular o desenvolvimento das popu
lações sob sua jurisdição, o que fez crescer o êxodo 
rumo às grandes metrópoles, com as consequências 
de insegurança geral que todos conhecemos. 

A Lei de Segurança Nacional, em vigor, é, como 
a maioria dos diplomas deste período, tecnicamente 
imperfeita, com a imprecisão que permite_ a cada um 
interpretá-Ia à sua maneira. Mais do que isso: desti
nada, segundo seus autores, a garantir a segurança 
da Nação, seus dispositivos foram freqUentemente 
usados para garantir a impunidade dos que, no abu
so do poder, praticaram a tos, dolosos ou não, con
tra a economia do País. 

ti certo que muito da insegurança em nosso terri
tório resulta do acelerado desenvolvimento m_up_
diaL A pressa da industrialização e da nioderni
zação dos serviços nos países do Terceiro Mundo, 
pode ser vista, conforme a advertência geral do pa
dre Lebret, como provavelmente duvidosa e fre
qUentemente contra os direitos humanos. 

Só pode haver segurança em um Estado quando 
há o máximo de investimentos na educação e na 
saúde. A verdadeira força de um povo está em si 
mesmo: em sua capacidade de defender-se, pela in
teligência da diplomacia ou, em último caso, com as 
armas, contra a agressão estrangeira. 
-- Um dos tristes paradoxos da exacerbada doutri-_ 
na de segurança nacional está na Situação de nossas 
Forças Armadas. São freqUentes as denúncias de 
que, nestes anos de tantos investimentos iilúteis, 
descuidou-se de seu reequipamento. Os efetivos mi
litares são insuficientes e, embora exportadores de 
armas, faltam-nos veículos blindados, aviões e belo-

-- naves -que possam garantir a segurança das frontei-
-ras, em caso de agressão externa. 

Os tecnocratas, tão atentos eiil dotar de recursos 
os_ serviços de informação e polícia, descuidaram-se 
do essencial. 

A modernização e profissionalização das Forças 
Armadas são inseparáveis da restauração democrá
-tica. se os Estados autoritários necessitam de cor-
-pQS--j)Õliciais numerosos, as democracias reclamàm 
exércitos fortes, bem apetrechados, orgulhosos de 
sua missão, com troPas adestradas e oficiais de alta 
preparação intelectual. 

-- Inseparáveis da alma da Pátria, de que consti
tuem a expressão da honra e do_dever, as Forças Ar-
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maçias devem estar afastadas das disputas transi
tórias da política. 

Dessa maneira contarão sempre com o orgulhoso 
respeito do povo, do qual elas procedem. Permito
me, a propósito, Citar uma personalidade política e 
militar acima de qualquer suspeita, o marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco. 

Em discurso pronunciado em 4 de julho de 1964, 
na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Vila 
Militar, disse o ilustre soldado: 

"Agora parece que me é permitido de vos falar e 
mesmo de vos perguntar qual é a vossa posição. Se
rã a de solidariedade ao governo? Não. Porque o 
Exército não é um partido político para apresentar 
solidariedade ao governo ou a quem quer que seja. 
Quem tem o direito de apresentar solidariedade tem 
o direito de apresentar também desaprovação. O 
gOverno espera vosso apoio? Não. O Exército Na
cfonal não é uma associação para manifesfar, aqui, 
ali e acolá, o seu apoio a este ou aquele elemento, 
porque também terá o direito de desapoiar. Acho 
que a vossa posição será aquela que ides encontrar 
no dever militar." 

E de forma conclusiva: 
~·Infeliz o Exército que deve estar em suas po

sições de combate para dar apoio ou solidariedade 
aos governantes ou à oposição. Desgraçado do go~ 
vemo que esteja à espera dessa solidariedade e dess_a 
apoio. O governo procura cumprir suas obrigações 
e não desonrar o vosso--dever militar." 

TRANCREDO DE ALMEIRA NEVES, que se desincompatibili
zou do mandato de governador de Minas Gerais (PMDB), é candidato 
indireto à Presidência da República na chapa da Aliança Democri'!.tica; 
foí ministro da justiça, primeiro-ministro c senador da República. 

Era o -que tinha a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Ymto)- Concedo a pa
lavra 30 nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senado
r~: 

Queixa~.:Se os lavradores catarinenses e, com eleS, os 
de todo o País, por terem vendido, na c-olheita, o saco de 
milho de sessenta quilos por nove mil e quinhentos cru
zeiros, eilqüanto a semente, para fundar a próxima safra, 
está CJJSt~ndo _ cingüenta e seis mil cr~zeiros o saco ~e 40 
quilos, ou seja, oitenta e quatro mil cruzeiros pelos ses
senta quilos, quase dez vezes aquilo que receberam há 
seis rrieses. Isso-signifi7a·-uma inflação de mais de mil e 
novecentos por cento ·em um ano. 

O saco de cinqfienta quilos de urêiã está sendo vendi
do por cerça de trinta mil cruzeiros enquanto a hora de 
tratar custa vinte mil cruzeiros; devenios chegar, logo, a 
vinte e cinco e trinta mil, com o aumento dos preços dos 
combustíveis. 
- SObem todos os insumos e os juros, permanentemente, 
enqü3nt0 s-omente na hora da colhei_ta os preços baixam, 
em prejuízo do lavrador, 

Foi o que SUcedeu com o feijão, que estava a cem mil 
cruzeirOs a saca d~ sessenta quilos, enquanto crescia nas 
lav-ouraS. Com a colheita, baixou pai-a quarenta mil cru
zeiros a Saca-preço imposto pelos atravessadores, ante a 
indiférença do Governo. 

O colono catarinense continua pagando, por saco de 
semente de soja que adquire no plantio, cinco e meio sa
cos na colheita. 

Temos em mãos urna carta realmente comovente, de 
um agricultor de Iporã, em que, depois desse relato, in
daga: 

.. "Será que tudo isto é justo, o que está acontecen
do com os_ agricultores como nós? Porque se o colo
no vai comprar uma junta de bois custa um milhão e 
trezentos mil cruzeiros; quantos produtos o colono 
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tem que vender, para poder comprar uma junta de 
bois?" - -- - - - - -- -

Integrada ao padrão conceptual das categorias ação e 
pensamento, a atividade política do homem em socieda
de, desde os primórdios da civilização, vem niarcada 
pela íntima e solidária conjugação dos esforços em favor 
dos objetivos imediatos -da organização e do aperreiçoa
mento ético, moral e material das instituições em que o 
sistema gregári-o solidamente se -apóia, ressalvando-se a 
cada manifestação--de cultura os valores a ela circunscri
tos+ 

DepoiS de falar na vergonh_o_sa· aposentadoria do tra~ 
balhador rural, somente concedida depois dos 65 anos de 
idade,. "quando está com o pé na cova", lembra que a 
mulher do agricultor não tem esse direito, agora preme~
tido pelo candidato do PDS ao Gove·rno, esqueCido de 
que durante vinte anos nunca se lembrou disso. 

Terniffi8: o lavrador Orlando Rossa fazendo um apelo 
às eleições direta~, para que o povo brasileiro. "tenha o 
gosto do voto" e escolha quem lhe parecer melhor. Ess_e 
homem, de pés descalços e sem chapéu, como s~ confessa 
na carta, é o símbolo de pelo menos trinta milhões de la~ 
vradores que gostariam de escolher o seu Presidente da 
República, livrando-se-de uma medida que dura hã vinte 
anos. 

Vítima da inflação, explorado e desajudado, traba
lhando de sol a sol, ele desejaria que tcidos os trabalha
dores como ele tivessem esperança no futuro desta pá
tria, digna de melhores destinos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente-C Srs. Sena
dores: 

As mais expressivas lideranças do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro em meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, reúne-se nesta próxima sexta-feira:, dia-28 
de setembro, em Campo Grande, para debater o atual 
momento político brasileiro e a sucessão presidencial. 

Fortalecendo mais ainda o amplo entendimento das 
forças oposicioniStas daquele Estado, o Goveiniidor 
Wilson Barbosa Martins vai preStigiar PesSOalmente a 
reunião de nosso diretório regional, fazendo a abertura 
dos trabalhos, às 9 horas. 

Depois, e por t_Qdo o_dia, as lideranças peemedebistas 
de todos os municípios discutirão a atual situação políti
ca do País, concentrando-se, certamente, no grande de
safio que nos está sendo lançado pela ampla maioria do 
povo brasileiro, e que se resume no comproniisSo de re
cuperar a soberania nacional e executar um governo de 
mudanças sociais, económicas e políticas, com Tancredo 
Neves na Presidência da República, a partir de março_ de 
1985. 

Destacadas personagens políticas nacionais já co_nfir
maram presença no encontro de Campo Grande: Como 
o Deputado Fernando Lirà (PMDB - PE.) Todos os 
demais companheiros desta Casa tambêm estão convida
dos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senãdore~: 

Consoante assinalou, com lucidez e autoridade, o emi
nente e saudoso jurisconsulto, mestre das Ciências Jurf
dicas, Sociais e Políticas, Professor Pontes de Miranda, 
•os problemas que concernem ao homem são problemas 

de ação e de pensamento. Ligam~se à ação os que se refe
rem à vontade, à iniciativa, ao consentimerito, à apro
vação; ao pensamento, os que se refefein à verdade, à li
vre disponibilidade de espírito para pesquisá-la, a dados 
para que a ação se exerca segundo raias e metas que 
constituam segurança -de acerto e de eficácia". 

Fundidos ao cerne da atividade humana organizada, 
pensamento e ação identificam originariamente a con
dição racional da criatiVidade e do desconrtino de que 
derivam o permanente estado de vigilância e partiCi
pação reclamado à consciência do ser polftico. Cabe-lhe, 
portanto, atender e acionar os estímulos da vontade, da 
iniciativa,- individual e comunitária, respOnsáveis pela 
geração dn desenvolvimento e do progresso. 

Estimulado pela rorça vital da ação e do pensamento, 
que conferem ao ser politicamente participante con
dições de poder influir no processo evolutivo da vida em 
sociedade, entendo que todo esforço de íniciativa e ãrre
gimentação venha merecer audiênciã coletivã em favor 
da análise e das expectativas comprovadamente de alto 
significado social que. atendam ao primado do progresso, 
da justiça e da paz. 

O Parlamcnto _ _representa nos Estados democráticOS a 
consagração do ideal da livre participação e Vigilância 
quanto aos assuntos pertinentes ao ínteresse scicietário"S. 

Nessa ordem das idéias, trago --a- debate desafiante 
tema dos mais explorados e discutidos, há algumas déca
das, neste Parlamento, mas que continua, ineSgofildo e 
atualíSS"ilno na Ordem dos assuntos internos, haja vista as 
graves ímplicações de natureza constitucional, jurfdíca, 
filosófica, política e social, sem esquecer a face adminis-

- trativa e econômico-financeira, que conrormam a abor
dagem da questão. 

Refir_o-m_e, eminentes Senadores, à crise da instituição 
municipalista brasileira. 

Há muito que o tema participa, com destaque, does
paço das matérias em discussão, vindo traduzir, em 
síntese, a profunda marca da preocupação generalizada 
perante o alto grau de comprometimento a que a vida 
municipal vem sendo injustificadamente submetida+ 

Identifica-se, ao longo de tantos debates e magníficas 
exposições, o desafio lançado à eficaz manif6sfaÇão do 
pensamento e da ação que clamam pelo exato posiciona
mento dos valores que sustentam a solidez e a garantia 

_do sistema federativo republicano. 
Em m;io a tantos impasses inscritos na atual conjun

tura, o enfraquecimento-do sistema municipal revela-se, 
sentidamente, como a ameaça mais real e temida, em 
face do inevitável rompimento do equilíbrio rederativo 
que sustenta as relações administrativas de vida, traba
lho e produção. 

Esvaziam-se, juntamente com a capacidade geradora 
de bens e serviç_os, os mais tradicionais princípios da juS
tiça igualitária que presidem os interesses democrático"s 
da solidária união federativa. 

Alerta-nos, o pensamento do eminente Catedrático dã.
Faculdade de Direito -da Universidade Federal de Per
miillbuco, Proressor Pinto Ferreira, que:;. "os municfpios 
constituem a grande escola da liberdade. Somente onde 
floresce o municipalismo, por toda a parte, como uma 
grande instituição de civismo, se desenvolve com intensi
da_dc o ~ulto da liberdade e do respeito â ordem institu:..
cional''. 

Perquire idênticO raciocínio o Professor Pontes de Mi
randa ao asseverar-nos que. "a grande escola do Municí
pio democrático, _Ou da unidade-Comunal,( ... ) faz-se o 
ponto de partida de preparação e da seleção de homens". 

1::, _portanto o Município a comullidade local, básice~: e 
primária, onde repousa a essencialidade da formação 
cultural e a fonte natural reprocessadora dos elementos 
vitais da nacionalidade. a_ o arquétipo origínal comum a 
todas as civilizações do Planeta. 

Revitalizá-lo significa fortalecer todo o complexo_co_n
junto da sociedade nacional que dele é produto direto e 
orgânico. Significa ainda, estimular toda a ordenada ca
deia corporativa que dâ forma, contextura, expressão, 
signífica:do i vida ao superorgaOismo do Estado. 

"O localismo é, pois, expressão natural da sociedade 
política. Ao totalitário se opõe o local, significando a au
tonomia, as liberdades das famílias e dos demaiS grupos, 
cuja existência próspera assegura as líberdades dos in-
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diVfduos" ,....-- conforme lição do consagrado cientista 
político e social, catedrático de Teoria Geral do Estado, 
o eminente Professor José Pedro Gaivão -de SQuza. 

No Município encontra-se a gênese da cultura nacio
nal; constituindo-se, a um tempo, em origem e fim de 
todo o process~ da evolução e _desenvolvimento a que o 
ser humano, por destin·ação, encontra-se voltado. 

Ao serem lhe negadas condições suficientes para usu
fruir da plena autonomia da ação econôinica, política e 
administrativa, vê-se o sistema municipal drasticamente 
corrompido em sua capacidade de atender ao compro
misso histórico da realimentação dos valores da cultura e 
do progresso. 

Desaceiera~se gradualmente o ritmo do empreendi
mento produtivo, acompanhado de perto pelo descom
passo das inquientantes improvisações que intentam 
manter em funcionamento e ação e rede dos serviços lo
cais. 

A "grande escola da liberdade" resiste heroicamente à 
inclemênciã e à adversi:dade do incoerente modelo cen
tralista administrativo que repugna a legítima autono
mia da Unidade Municipal e deteriora os fundamentos 
institucionaíS--dO- edifício rederatívo. 

Há que recompor-se a ordem reclamada. Toda e qua"l
quer iniciativa de reconstrução da economia nacional, 
haja vista--o nível das dificuidades que Õ Pafs atravessa, 
terá forçosamente que contar com a presença e o traba
lho de comunidades bem estruturadas, fortes à altura do 
que· lhes será exigido e cobrado em termos de partici
pação e produção. 

Eminentes Senadores: a mesma disposição e entusias
mo com que desfraldei a bandeira _de luta em favor da 
cruzada nacional pelo homem do campo está hoje, as
sim, presente em cada palavra prorerida pela causa mu
nicipalista brasileira. 

Sei que Sou illférj:lrete da vontade unâníme dos emi
nentes parlamentares que conhecem criteriosamente os 
desafios da realidade municipaJ e as deficiências que cla
mam insistentemente por atenção e recursos. 

Convoco solenemente o sentimento municipalista que 
anima_a livre ação participativa e o autêntico pens-amen
to democrático. A Nação não prescinde_de todo esforço 
que se possa promover_ para alterar a situação estabeleci
da e influir no estabelecimento de normas mais consentâ
neas com os interesses da Federação e a defesa dos ideais 
da instituição mUriicipal. 

São as minhas palavras. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' lO, de 1981 (n"' 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a ap-osentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355. de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno único,- do Projeto de Lei da Câma-· -
ra n"' 44, de 1981 (n"' 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos d~ comunicação de massa (rádio, tele
visão,- cinema, jorriais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de ariúncios e de comerciais· que não se
jam negociádos, produzidos, criados, filmados, grava-
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dos, copiados - imagem c som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n•s 186 e 187, de 1983; das Comis
sões: 
~de Economia, favorável, com voto vencido dos Se

nadores Bernardino Viana, José Lins e_Lcnoir Vargas; e 
-de Finanças, favorãvel. 

3 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 53, de 1977 (n'i' 227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dâ outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de I98I, das Comissões: 

-de Legislação Social;- e 
- de Educaçio e Cultura. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câl;lla
ra n'i' 65, de 1979 (nO? 4.257/77, na Casa de origem, que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer~ 
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 19~0 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões; _ . -~ 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]'>' 
pronunciamento: contrário; 2'>' pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 1'>' .pronunciamento: favorãvel; l' pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e _da Emenda de Plenário. 

Votação, em turno únTco, dO Projeto de Lei da Câma~ 
ra n' 14, de 1984 (n~> 2.867/76, na Casa de origem), que 
introduz modificaÇões na CorisOlidação das Leis do _Traw 
balho, aprovada pelo Decreto~]ei n~' 5.452, de l~> _de maio 
de 1943,-para ·o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpicias, 'tendo 

PARECERS, sob n's 299 e 300, de 1984, das _Comis
sões: 

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

- de Legislação Social, contrário. 

Votação em turno único, do Requerimento n"' 181, de 
1984, dos Senadores Nelson Cãrneirç e Hujribertó Luce
na, solícitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Re
gulamento Interno, urgência pãra o Projeto de Lei do Se
nado n~' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que revoga o Decreto-lei n"' 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas). 

Votação, em tu[no único, do Requerimento n"' 188, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e liumbefto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c:, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei çl.o Senado n"' 
140, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera a 
redação-do art. 250 e restabelece os_ arts. 252, 253 e 254, 
todos da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código 
Eleitoral - renovando o Decreto-lei n"' 1.538, de 14 de. 
abril de 1977. 

Votação, em turno único (apreciação preliminardaju
ridicidade, nos termos do art. 296 do_ Regimento Interw 
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de_l979 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pãrãgrafá
ao art. 5'1 da Lei n"' 3.807, de 26_de agosto de 1960, que 
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dfspõc- sobre_a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 
. PARECERES, sob n•s 692 e693, de 1982, das Comis, 
sõe~: 

- de Legislaçilo Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

..,...._ de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 
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Votação, em pritrieiro iurno, do Projeto de Lei doS; 
nado_ n"' 41, d~ 1 ~82, de autoria da _Senadora Laélia de 
AlCântara, que acrescenta artigo ao _Decreto-lei n"' 594, 
de 27 de maio de _1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 23 a 25, de 1984, das Comis~ 
sões: 

- de Constituição e Justiça- ]Y pronunciamento: con
trário; 2~> pronunciamento: pela constituicionalidade e ju
ridicidade do Substitutivo da Comissão -de _finanças; e 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Piilto) .....:.-Está- encetfa:.:--
da a sessão. - · 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.) 
DISCURSO PRONUNUCIADO PELO SR. 

MOACYR DUARTE NA SESSÃO--DE 19~9-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MOACY~ DUARTE (PDS - RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Político provinciano, tendo exercido o mandato parla
mentar' estadual em sete legislatura consecutivas, 
encontrava-se recolhido à minha vida privada, desempe
nharido tão somente as tareraS ae um niOdesto mestre-

· :eSCola na ~minha Universidade. 
Sem ter sido sagrado pela confiança popular, mas em 

~ecorrência da vontade divina, vi-me, surpreendentC
riiente, alçado à mais alta Casa política do meu Pais, 
pa-ra_o._co-ncluir, em obediêncià. a cânone -constítucional, o 
mandato que não me pertencia, mas, sim, ao titular desa
pareCido, pessoa ligada a mim por laços de afetivídade e 
víiléulos de sangue. 

Sr~~ Presidente, Srs. Senadores, o único penache que 
ostento com orgulho, desde o infcio de minha atribulada 
vida pública, é o de jamais ter falseado à verdade quandd 
me dirijo à opinião pública do meu Estado e do meu 
País. Razã.o pela qual, quando descia o elevador do Palá
cio _do Planalto, hâ dois dias, e assediado por jornalistas 
que se encontravam no saguão, eXcusei-me em preStar 
declarações, pois não queria que qualquer pronuncia
mento meu pudesse ter o seu sentido distorcido ou que 
pudesse vir a ser acoimado de emocionalismo ou passio
nalidade. Dirigi-me, assim, ao ineu gabinete, redigindo 
uma nota na qual retratei o que ouvi do Excelentissimo 
Senhor Presidente da República, na audiência que me 
concedeu, distribuindo - a com os jorilalíStas que me 
procuraram. Não acresci nada ao que me foi dito, nem 
uma palavra, nem um adjetivo, nem uma única eXpies
são, àquilo que está contido nas declarações por mím 
oferecidas à imprensa do meu Pafs. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, jamais supUs que um 
político provinciano e despretensioso como o sou, se vis
se projetado alêm das fronteiras geográficas e dos huma
nos confins do seu querido Estado de origem. Mas, aqui 
chegando, assumi comigo me~mo um compromisso, o 
mesmo que assumi no verdor de minha mocidade, quan
do pela primeira vez, trárlSpus-os um-OraiS da Assembléia 
Legislativa, carregado pelOs id_eais que enfunaram as ve
las de_minha juventude e fizerã.ffi-desses mesmos ideais 
bandeiras desfraldadas. 
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Esse compromisso foi o de guardar fidelidade à verda
de, mesmo que esta pudesse comprometer interesses e 
fissurar devoções. Infelizmente, a imprensa noticiou ma-

- _ledicentemente declarações atribuídas ao candidato opo
sicionista à Pr-esidência· da República, que feriram os 
meus sentimentos e me amarguraram em profundidade. 
Todavia, em boa hora, por solicitação do preclaro ex
Governador de Minas Gerais, ocupou a tribuna deste 
Senado Federal, para repor a verdade nos seus devidos e 
ex a tos termos e afirmar, alto e bom som, que o Dr. Tao
credo Neves, homem público a quem respeito e admiro, 
não utilizara, como alguns órgãos de imprensa registra
ram, e a expressão desprimorosa e malsã, contra a minha 
pessoa, e a ele atribuída. 

Qou-me, Sr. Presidente, por satisfeito, mesmo .Porque 
jamais admiti que o eminente ex-Governador Tancred.o 
Neves, não viesse a ter o comportamento que teve, des-. 
ment_indo· noticias infelizes, pois conhecendo como co
nheço, como cidadão e homem público, sabia-o incapaz 
de tal incontinência de linguagem. 

Agradeço, mais uma vez, àquele que, nesta Casa, e na 
tarde de hoje, foi o por!a voz do ilustre ca.ndidato da 
oposição à Presidência da República, o nobre Senador 
Fábio Lucena. Afirmo, Sr. Presidente, utilizando a ex
pressão de um dos màrti_res dos nossos movimentos, li
bertários, cuja figura está exaltada nas páginas da hisw 
tória riorteriográndense, que a letra é minha e assinatura 
contida na nota por mim distribuída à imprensa é minha 
também, e que o seu conteúdo expressa a verdad~ e tão 
somente_a verdade. 

:E:ra O_ qUé: ti'riha a ~izer, Sr.- Presidente. (Muito bem!) 

.- ATÕ .DO PRESIDENTE N• 65, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere os artigos 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acórdo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~" Z, de 
1973 e revigorada pelo Ato n~ 12, de 1983, da Comissão 
Diretor:i;- -e -à vista do disposto na Resolução n"' 130, de 
1980, 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime juridico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de João Batista Rodar
te, para o emprego de Assessor Técnico, com o salário 
menSal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a 
partir de 31 de agosto de 1984, com lotação e exercício 
no Gabinete do Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Senado Federal, 25 de setembro de 1984. - M'oacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

COMISSÃO DE FJNANÇAS 

12• reuniio realizada aos treze dias 
do mês de setembro de 1984 

Às 10:00 horas do dia 13 de setembro de 1984, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Cõdbo, presentes os Senhores Senadores Itamar 
Franco, Presidente, Jorge Kalume, Jorge Bornhausen, 
_Carlos Lyra, Guilherme Palmeira, Jutahy Magalhães, 
_ Pa$OS_ Pôrto, Amaral Peixoto e Saldanha Derzi, reúne
se a Comissão de Finanças do Senado Federal. Debc.am 
de comparecer por motivo justificado, os. Senhores Sena
dores José Lins, Amaral Furlan, Albano Franco, 
Gabriel Hermes, João Castelo, Roberto Campos, 
Virgilio Tãvora, José Fragelli, Pedro Simon, Severo'Go-
mes,_ Cid Sampaio e Roberto Saturnino. Verificando o 
"Livro de Presença", o Senhor Presidente constata a 
existência de quorum regimental para a abertura dos tra
balhos, inocorrendo, entretanto, número para delibe
ração, conforme preceitua o artigo 126, caput, do Regi
mento Interno do Senado_ Federal, razão pela qual é de
clarad~ adiada a reunião para o dia 20 de setembro, para 
apreciação da pauta seguinte; Projeto de Lei do Senado 
-n9 147/81, qu~ ''modifica dispositivo da vigente Consoli
dação das Leis do Trabalho"; Projeto de Lei do Senado 
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n' 372/81, que. ••altera dispositivo da vigente legislação 
previdenciãrlã., para o fim de assegurar também ao mari
do viúvo o direito a.o beneffQo da pensão"; Projeto de 
Lei da Câmara n"' 56/84, qu~ "íntroduz alterações no pa
rãgrafo úníco do artigo 4', da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1' de 
maio de !94.3"; Projeto de Lei do Senado nO? 153/80-
Complementar, que ... estabelece que o PIS/PASEP terá 
correção anual, com base n_o Yndice Nacional de Preços 
ao Consumidor"; OflciQ, "S" nv 07/84,, "do Senhor Go
vernador do Estado de São Paulo solicitando autori
zação do Senado Federal para contratar operaç!o de 
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empréstimo externo junto ao BIRD, no valor de USS 
55,500,000.00 destinado à implantação de Programa de 
Saóde na Região Metropolitana de São Paulo"; Oficio 
ugn n9 11/84..,, .. Do Senhor Governador do Estado de 
Mato Grosso, solicitando autorização do Seriado Fede
ral, para contratar operação de Crêdito externo no valor 
de USS 35 milhões, destinados a Programa Rodoviário 
naquele Estado"; OfíciQ, "S" n9 10/84 .... do Senhor Go
vernador do Estado de Mato Grosso, solicitando autori
zação d_o Senado federal para contratar operação de cré
dito eXterno, no valor de uss so,OOO,OOo.oo, destinados 
ao Programa Rodoviário naquele Est'ado"; Projeto de 
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Lei da Câmara n' 169 de 1983, qu~ "assegura ao scl"'idor 
püblico o direito a afastar-se de seu cargo ou função, du
rante campanha eleitoral, sem prejuízo de vencimentos e 
vantagens, introduzindo modificações no Código Eleito
ral"; Projeto de Lei da Câmara nt 77j84, qu~ "autoriza o 
INCRA - Instituto- Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária- a doar à União o imóvel que menciona". 
N ª"da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá. por 
aprovada a Ata da 11• Reunião, determinando a mim, 
Luiz Fernando Lapagesse., Secretário da Comissão, que 
elabore a presente Ata, a qual, lida e aprovada, 6 assina
da pelo Senhor Presidente. 
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I - ATA DA 157• SESSÃO, EM 26 DE SE-
TEMBRO DE I984 

I. I - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimento 
N' 229/84, de autoria do Sr. Senador Severo Go

mes, solicítando a constituição de uma Coniissão Es
pecial Interna, com prazo de 30 dias, para examinar e 
avaliar a propaganda de organizações- políticiiS clan
destinas na COrivenção Nacional do PMDB e no 
comício de Goiânia, realizado em 14 de setembro de 
1984. 

1.2.2 - Leitura de Projeto 
Projeto de Resolução nO? 61/84, de autoria da Cõ

missão Diretora, que acrescenta § 59 ao art. 359 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, dispondo 
sobre jornada de traba.lho de médicos. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
Designação dos Sr_s. Senadores Lomanto Júnior, 

Cid Sampaio, Martins Filho e Alfredo Campos, paM 
ra, em nome do Senado, visitarem a Tailândia, duM 
rante a segunda semana do próximo mês de outubro. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR JOÃO CALMON - Levantamento 

da tese de inconstitucionalidade, perante a Comissão 
Mista de Orçamento, do Projeto de_lei orçamentária 
para o exercicio financeiro de 19_8_5, face à violação 
do § 4~' do art. 176 da Constituição Federal. 

SENADOR ALBANO FRANCO - Exoneração 
do Dr. Walfrido Salmito_ Filho, Superintendente da 
SUDENE. 

1.2.5 - Comunicaçilo da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizarM 

se hoje, às 18 horas e 3_D minUtos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.6 -__: Questão de Orde~ 
-Suscitada pelo Sr. Fábio Lucena e-acolhida pela 

Presidência a-tirierite à inexistência de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

1.3 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DfA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

SUMÁRIO 

2 - ATA DA 158• SESSÃO, EM 26 DE SE
TEMBRO DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2. f- Oficio do Sr, l9..Sei:retárlo da Cimara dos 
D~putados · 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafO -do se
guinte projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 17/84 (n"' 
68/84, na Câmara dos Deputados), que autoriza o 
Senhor Presidente da República a se ausentar do País 
no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inauM 

-gurar oficialmente a entrada em funcionamento da 
Central Hidrelêtrica de Itaipu. · 

2.2.2 - Comu-nicação da Presidência 
- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

lido no Expediente. 

2.2.3 - Leitura de Projeto 
--Projeto de Lei do Senado n"' 19l_f84, de autoria 

do Sr. Senador Carlos Chiarem, que _dispõe sobre o 
exercício da profissão de Economista Doméstico e dâ 
outras providências. 

2.2.4 - Comunicações 
- De Srs. Senadores que se ausentarão do Pãís. 

2.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da_ Câmara n9 156/84 -{Ii~ 

2.385/83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que reajusta a pensão espe-
cial concedida pela Lei n9 3~01, de 2 de agosto de 
1960, a Antónia Colombino Souza Naves, viúva -do 
exMSenador Abilon de Souza Naves, e dâ ou!ras p_roM 
vidências. AProvado, após usar da palavra na sua disM 
cussão o sr. Hélio Gueiros. À sançãO. 

- Proj_eto de Lei do Senado n9 65/84MDF, de iniM
ciativa do Senhor Presidente da República, que disM 
põe sobre o reposicionamento de servidores do plano 
de classificação de cargos do SerViço CiVil do Distiito 
Federal, e dã oUtras Providências. AprovadO~ k Co-
missão de Redação. · 
- -Projeto de· Lei do Senado n9 213/83, de autoria 

-do Senador LõuriVal Baptista~ qUe fnstitÜi o t5íil)\fâM 
cíonal do Voluntariado. Aprovado, em segundo turM 
no. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 147/83 (n'i' 
4.808/-81, na Casa de origem) que modifica os§§ 3~' e 
49 do art. 19 da Lei n9 4.937, de IS de março de 1966, 
para assegurar aos Deputados e Senadores a ayer
_bação médiante Tndenização ao Instituto de Previ
dência dos Congressistas - IPC, do tempo corres
pondente a um mandato Legislativo Estadual ou 
Municipal. D~larado prejudicado •. Ao Arquivo. 

2.4 -MA TERIAS APRECIADAS APOS A OR
DEM DO DIA 

.....;. Projeto de Decreto Legislativo n"' 17/84, em re
gime de urgência, lido no Expediente. Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. À Comis
são de Redação. 

- Redação final do Projeto de Decreto LegislatiM 
vo n9 17/84, em re_gime de urgência. Aprovada. À 
promulgação. · 

2.5- DISCURiiQSAPÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR MARTINS FILHO -Ingresso 'de S. 

, Ex• no PMDB. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Apoia
menta às reivindicàções do funcionalismo civil da 
União e, em particular, do Estado de Sergipe. 

SENADOR JAISON BARRETO---Trabalho de 
coordenaçãu da AICRS para o perfeito equacionaM 
menta e solução do problema das enchentes em Ríu 
do Sul- se. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Relatório do 
Dr. Gilson W. Cosenza, da EMBRAPA, sobre a inM 
festação de gafanhotos no Município de Diamantino 
-MT. - -

26 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3 - ATOS DA COMISSÃO D]RETORA 
N~'s 13 a 17, d~ 1984. 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-UDERES DE PARTI
D!)S 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 157• Sessão em 26 de setembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Almir Pinto 

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

Jorge Kalume- Eunice Michiles- fãbio L_ucena
Odacír Boare; - G_abriel Hermes - H~lio Gueiros -~ 
João _Castelo -Alberto Silva ---Helvídio Nunes -
João Lobo- Ah:nir_.Pinto- Virgüio.Tãvora- Carlos 
Alberto_ -.Moacyr Duarte- Martins Filho_-=_Marcon
des Gadelha --Aderbal Jurema -:-Cid_ Sampaio -
Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcan
te- Albano Franco- L.ourival Baptista- Passos Pôr
to- Jutahy MagalhãeS- Lomanto Jünior- João Cal
moo......;.. Moacyr Dalla- Roberto Sãturnino- M9rvan 
Acayaba- Amaral_Furlan- Severo Gomes-=- Benedi
to Ferreira- Gastão M(iller- Josê Fragelli-:- Affonso 
Camargo - Ãlvaro Dias - Jaison Barreto - Lenoir 
Vargas - Pedro Sim_on 

O SR. PRESIDENTE (IV!oacyr Dalla) ,.-A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havcndo_número regimental, declaro abc_rta a ses~ão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossosTrabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

19-Secretário-. ------

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 229, DE 1984 

Nos termps dos a(tigos 72, captit, e 75, letra a, do Re
gimento Interno, requeiro a constituiÇ~o de uma Coill"is
são Especial Interna, integrada por 7 (sete) mernbro_s efe
tivos e 5 (cinco) suplentes, e com prazo -de 30 (trinta) 
dias, para examinar e·avaliar a propagãftda de organi
zações polítícas clandestina-s na Convenção Nacional do 
PMDB e no Comício de Goiânia; realizado em 14 de se
tem bro de 1984. 

Justificação 

Os meios eletr-ônicoS de comunicação de mass.as leva
ram a todos os lares do País as imagens do comício de 
Goiânia, no último dia 14. Aos que se impressionaram 
com a presença de centenas de milhares de pessoas não 

passou despercebida, por certo, a participação de.organi
zações políticas clan9_estinas, evidenciada pelas muitas 
bandeiras e faixas contendo mensagens de caráter ine
quívoco. 

Ainda ontem, -o Presidente- FigUeiredo, dirigindo-Se à 
Nação, disse que_ ''a --presenÇa- acintosa, DeSsas reuniõCs 
polítícas·, de organizações clandestii1as, defensoras de 
ideologiaS -repudiadaS -pelo nOsso sistefua legal, constitui 
infração da ordem constifuciõni:l1, Que não podemos- id
miiir". 

Embora nosso partido defenda a liberdade de pensa
mento e, por conseguinte, a livre organização de partidos 
políticos, al1mentamos sérias dúvidas sobre a origem 
dessas manifestações em favor das legendas proscritas, 
tidas por inadmissíveis pelo Chefe do Governo. Em vista 
das implicaçõeS óbvias desse fato sobre o desenVÔivi
mento das campanhas eleitorais e sobre o processo de 
aperfeiçoamento das instituições políticas do País, faz-se 
ne.cessârio o exame sumário desses acontecimentos.. pelo 
Senado~ a fim de que a Nação seja esclarecida sobre a na
tureza do problema. 

Esse objetivo seda ãlcã.nç-ado por uma Comissão Es
pecial Interna, a ser constituída nos termos do Regimen
tO~-ifltegrada por 7 membros e com prazo de 30 dias para 
condulr seus trabalhos. A Co_missão ouviria O Secretário 
de Segurança Pública de Goiás, Deputado José Freire, e 
demais autoridades que pudessem contribuir para a elu
cidação dos fatos. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1984. --Se:v~ro 
Gomes. 

O SR. PRESIDEJ'{TE (Moacyr Dalla) - J?e acordo 
c~m o _disposto rio§ 29 dÕ ãrt~ 76, d.o Regimento Ititerno, 
o requeriníento será despachado à co_mi~ã_Q permanente 
em cuja competência regimental compi-"eende a matéria a 
ser estudada pela comissão especial que se pretende 
criar~ 

O SR. PRESIDENTE (Moª~yr Dalla)- Sobré a me
sa, p~ojeto de resolução_que vai -ser lido_ pelo Sr. 19-
Secretário. 

~ lído o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61 DE 1984 

Acrescente§_ 59 ao art. 359 do Regulamento Adml
nlstratho do Senado Federal, aprovado pela Reso
lução n~' 58, de 1972~ dispondo sObre jorltada de traba· 
lho de Médicos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. -I~' O art. 359 do Regulamento Administrativo 

do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~' 58, de 
1972, passa a viger acrescido do seguinte § 51': 

"Art. 358. . ........................•.••• 

§ S~' Os médicos cumprirão jornada diária de 
-04 horas corridas." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

ArL J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Visa o presente Projeto de Resolução adaptar o Regu
lamento Administrativo do Senado às disposições do 
Decreto-lei n~' 2.ll4, de 23 de abril de 1984, o qual, em 
seu art. 8Q, reduziu o regime de 30 (trinta) horas semanais 
de trabalho, para os integrantes da Categoria Funcional 
de Médico, do Grupo Outras Atividades de Nível Supe
rior. 

Com efeito, a Lei n'? 5.645, de 1970, que estabeleceu di
retrizes para a Classificação de _Cargos do Serviçõ Civil 
da União, tem aplicação à classificação dos carg~s do 
Poder Legislativo. 

Em atenção ao princJpio cons~iti.J.cional da paridade 
entre os Poderes da República, a categoria Funcional de 
Mêdico, do -Grupo-Outras AtiVidades de Nível Superior, 
do_ Senado, deverá ter o mesmo tratamento dispensado 
aos seus colegas do Poder Executivo. Para tanto, impõe
se modificar as normas sobre o h.orãrio de trabalho dos 
mesmos, constantes do Regulamento Administrativo 
(Res._ 58/.72), no sentido de estabelecer que os médicos 
estarãO obl-igádos àjOrn'ada diária de quatro horas, cor
ridas, de trabalho. 
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Comissão Diretora, 26 de setembro de 1984. ~-Moa
cyr Dalla- Lomanto Júnior- Henrique Santllo - Le
noir Vargu - Milton Cabral - Raimundo Parente -
Almir Pinto - Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Moaoyr Dalla) - O projeto 
que vem de ser lido, após publicado e distribuído em 
avuls-o, ficará sobre a mesa, durante três (3) sessões, a 
fim de receber emendas, após o que será despachado às 
comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presídên· 
cia comunica ao plenário que, atendendo a convite do 
Governo da Tailândia, designou- oS Srs. Senadores Lo
manto Júnior, Cid Sampaio, MartinS Fifho e Alfredo 
Campos, para, em nome do Senado, visitarem aquele 
país, durante a segunda semana do próximo mês de ou
tubro. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao eminente Senador João- Cal-
mon. 

O SR. J..OÃO CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE.~ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador 
Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PDS - SE. Para uma 
comunic8.ção. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Como Senador do Estado- de Sergipe, desejo, nesta 
tarde, fazer, com pesar, o registro do pedido de demis
são, feito ontem, pelo eminente homem públic_o brasilei
ro, Dr. Walfrido Salmito, da Superintendência da SU
O EN E. Aquele eminente técnico nordestino, nos últimos 
25 anos, tem, efetiv~únente, prestado serviços à nossa re
gião, ora trabalhando nos órgãos ·de desenvolvimento, 
ora exercendo cargos como o de Diretor do Banco do 
Nordeste. Ultimamente, destacou-se como Superinten
dente da SUDENE, numa época das mais difíceis da 
nossa região, os últimos ciiico anos que foram de estia
gem e tambêm de enchentes. 

Devo dizer que-o competente;-que o- digno, que o zelo
so Dr. Walfrido Salmito~- coill oS--fecilrsos públicos que 
administrou, se tornou, perante o Brasil e perante a mi
nha região, um homem admirado e respeitado, não só 
pelos colaboradores e.funcionários, mas também por tO
dos os pollticos da região. Os homens do Partido, do 
Governo e da Oposição; co-mo também os empresários, 
sempre tiveram naquele emineiite -têcn"ico, naqUele eiiii
nente_dlrigente um homeffi à altura das suas funções, um 
homem sensível, honrado, que_ enfrentou tempos difíceis, 
mas que, com dignidade, corri competência, exerceu~as 
efetivamente. -

O Sr. Moacyr Duarte --Permite V._ Ex' um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO - Pois não. 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Eu pediria ao 
nobre Senador Moacyr Duarte que não aparteasse, por
que o nobre SenaQor Albano Franco está fazendo uma 
breve comunicação e o Regimento não permite aparte. 
V. Ex', depOis, querendo _falar para uma breve comuni
cação, eu concederei a palavra a V. Ex•com o maior pra· 
zer: Mas o Regimento proíbe apartes em breves comuni
cações, que SãO de apeQ.aS cinco minUtOS. 

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• manda e eu obedeço. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Eu não mando 
é o Regimento que me leva a isto. 

O-SR. ALBANO FRANCO- Cumprirenios o Regi
mento, Senador Moacyr Dua.rte, 

Referíamo-s que, por motivos de saúde, deixa o Dr. 
Walfrido Salmito a Superintendência da SUDENE, e 

- deixa- a-Superintendência-daquele órgãO CerCado dores
peito e da admiraÇão de todos os nordestinos, porque ele 
seffipff: TOi Um lutaâor em favor dos interesses da região, 
batalhando por recursos orçamentários sempre insufi
cientes. 

EU nãO Poderia-deixár, por-justíça e por ni.erecimetitó, 
de fãzer, nesta" ca:sa:, este registro do pesar que se apos
sou de toda a região nordestina com a saída do Dr. Wal
frido Sa1l:nito da Superintendência da SUDENE. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 

_Aitevir Leal - Gal vão Modesto -Alexandre Costa -
José Sarney- Alfredo Campos - Henrique Santillo -
~Mauro Borges- Marcelo Miranda- Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
convoca-sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Projeto de !-ei da Q.mara n'>' 156, de 1984; ~ 
-Projetas d!! L~ do Senado n"'s 65, de 1984- DF e 

213, de 1983; e 
-Projeto de Lei da Câmara n'>' 147, de 1983 (a ser de

clarado prejUdicado). 

O Sr._ Fábio Lucena - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR:PR-ESIDENTE-(Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Fábio Luc_ena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM)- Eu peço 
a V. Ex~ a gentileza de mandar cumprir o que disp9e o 
ar~._1s0;_§- 3"', do R_~gimento do Senado Federal. 

O SR •. PRESID.ENTE (A1mir Pinto)- Não hã quo
rum, no momento, para prosseguir a sessão. Vou 
suspendê-la por 10 minutos e tocar as campainhas, para 
verificar se nós temos quorum para dar continuidade à 
sessão. 

_A_ sessão ~tá su_spensa por 10 minutos. 

(Suspensa às 15 horas e 45 minutos, a sessão é rea
bertâ às 15 horas e 48 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta 
a sessão. Permane'ce a inexistência de quorum mínimo 
para o funcionamento da sessão. 

Nestas condições, a Presidência irá declarar o encerra
mento dos trabalhos,_.!:!esignando para a sessão extraor
dinária convocada anteriormente a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'>' 156, de 1984 (n'>'2,3_85f-83, na casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que rea
justa a pensão especial concedida pela Lei n9 3.801, de 2 
de agosto de 1960, a Antônia Colombino Souza Naves, 
Yiúva do ex..senador Abilon de Souza Naves, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 525, de 1984, da 
comis.s_ão 

- de Finanças. 

2 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei dá Sena
do n9 65-, de 1984- DF, de iniciativa do S.enhor Presi
dente di República, que dispõe sobre o reposicionamen
to de servidores do plano de classificação de cargos do 
serviç_o civ_il l:}o_ Distrito Federal, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n'>'s 526 a 528, de 1984, das comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- do D~strito Federal, favorável; e 
- de Finanças, favoráveL 

3 

DiscuSsão"; ein-segUndo tU:rno, do Projeto de Lei do Se
nado n'>' 213;- d."e 1983, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, que: institui_ o pia Nacional do-Volunt<iriado, 
tendo 

PARECERES, sob ·n..,s 369-e 370, dt 1984, das comis
sões: 

-de CoDstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiéj,dade; e 

:.._ de Edu~ação e Cultura, favoráveL 
4 

MATÊRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~' 147~ de 1983 (n'>'4,808j8I, 
na casa de origem), que modifica os§§ 3'>' e 49 do art. {I' 

-da lei nl' 4.937, de 18 de março de 1966, para assegurar 
aos Deputados e Senadores a averbação, mediante inde
nização ao Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, do tempo correspondente a um mandato legislativo 
estadual ou municipal. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sesSãO~ 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 48 minutos.) 

Ata da 158• Sessão em 26 de setembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal~ Eunice Michiles
Fábio Lucena - Gaivão Modesto - Od_acir Soares -
Gabriel Hennes- Hélio Qqeiros- Alexandre Costa
João Castelo- José Sarney- Alberto SiJva- H~lvídio 

Nunes __,João Lobo - Almir Pinto- Virgílio Távora 
- Carlos Alberto -- Moacyr Duarte- Martins Filho 

Presidência do Sr. Lomanto Júnior 

--Mal-condes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sam
paio -Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz 
Càvalcante - Albano Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
-João Calmon- Moacyr DaUa- Roberto Saturniilo 
- Morvan Acayaba- Alfredo Campos- AJ'!laral Fur-
lan - Severo Gomes - Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo- Mauro Borges- GasÍão Müller- José Fra-

gelli- Marcelo Miranda- AffÕnso Camargo- Alva
ro Dias - Jaison Barreto - Lenoir Vargas -Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon 

Õ SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iiliciamos nossos trabalhos. 
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Sobre a mesa, Expediente que-vafSei lido pelo Sr. 1"
Secretãrio.----

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Sr. 1"-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte proje
to: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 
1984 

(n9 68/84, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a se 
ausentar do País no dia 25 de outubro do corrente 
ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada ern 
funcionamento da Central Hidrelétrlca de Itaipu. 

O Congresso Nacional decret:,t: 
Art. I 'i' Está o Senhor Presidente da República, João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de 
inaugurar oficialmente a entrada em funcionaniento da 
Central Hidrelêtrica de Itaipu. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 331, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

A fiin de inaugurar oficialmente a entrada em funcio
namento das duas primeiras unidades geradoras da Cen~ 
trai Hidrelétrica brasileiro-paraguaia de Itaipu, estâ pre
visto um encontro meu com Sua Excelência õ Senhor_ 
General-de-ExércitO Alfredo Stroessner Mat_i_aúda, Pre
sidente da República do Paraguai, naquele local, no dia 
25 de outubro do corrente ano. 

Considerando os estreitos e históricOs laços que ligam 
a República Federativa do Brasil e a República do Para
guai, bem como a alta relevância nesse contexto daquele 
empreendimento, venha, em cumprimento ao que-precei
tuam os artigos 44, inciso III, e 80, da Cons_tít_yição, soli
citar ao Congresso Nacional a necessâri3 autorização 
para deslocar-me naquela data ao território pãragU.aio. 

Brasília, 17 de setembro de 1984. -Joio Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acor
do_com os· arts. 100, inciSo I, item 18, e III, inciso I, alí
nt4, .. g", do Regimento Interno, o projeto que vem de ser 
lido será remetido às Comissões de Constit.uiçào (: J:us
tiça e de Relações Exteriores, devendo ser submetido à 
deliberação do Plenário após a OrdCm do Dia,-em virtu
de do que se acha previsto na alínea. "a" do inciso II do 
art. 388 da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jlínior) - Sob_re a 
mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. {9-
Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 191, DE 1984 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Econo~ 
mista Doméstico e dá outras providências. 

O Congresso ,Nacional decreta 
Art. 19 O exercício, rio País, da profissão de Econo

mista Doméstico, observadas as condições de habili
tação e as demais exigências legais, é assegurad<;>: 

a) aos bacharéis em Ciências Domêsticas, Economia 
Domêstica, Educação Familiar, diplomados por estabe
lecimentos de ensino superior, oficiais-e reconhecidos; 

b) aos diplomados· em curso siniilar no exterior, após 
a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em 
vigor; 
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c) aos licenciados em Ciêi::tcias Domésticas, Economia 
_ Qoméstica, Educação Familiar, com licenciatura Plena, 

realizada atê a data de pulicação desta lei, em estabeleci
mento de ensino superior, oficias e recOnhecidos; 

d) aos que, embora não diplomados nos termos das 
alíneas a, b e c, venham exercendo efetivamCnte, há mais 
de 5 (cinco) anos, atividades de Economista Doméstico, 
até a data da publicação desta lei. 

Art. 29 ~ da competência do Economista Domést1-
co: 
I- planejar, elaborar, programar, implantar, dirigir, 

coordenar, orientar ontrolar, supervisiOnar, executar e 
avaliar estudos, trabalhos, programas, planos, projetas e 
pesquisas de educação e orientação em Economia Do~ 
mêstíca ou concernentes ao atendimento_ das necessida
des básicas da família na comunídade, nas instituições 
públicas e privadas; 

II- planejar, elaborar, implantar, dirigir, coordenar, 
orientar, controlar, supervisionar, executar, aitalisar e 
avaliar estudos, trabalhos, programas, planos, projetas e 
pesquisas d_e educaçã-o e orientação do consumidor para 
aquisição e uso de bens de consumo e serviços utilizados 
pela família; 

III -lecionar n9 39 grau as disciplinas específicas do 
currículo de formação do Economista Dom_éclifico, obser
vadas as disposições legais vigentes. 

Parágrafo único - ~direito do Economista Domésti
co ocupar, nas instituições de Ensino Superior, cargos de 
Díretor, Chefe de Departamento e Coordenador de cur
sos de Economia Doméstica-em TiiStituíções públicas e 
privadas, ressalvadas as disposições de seus Regimentos 
Internos ou Estatutos. 

Art. 39 CorriPete taffibêm ao Economista Doméstico 
integrar equipes d~: 

a) planejamento, programação, supervisão, implan
taÇão, orientação, execução e avali~ção de atividades de 
extensão e desenvolvimento rural e urbano; 

b) planejamento, programação, supervisão, implan
tação, orieritação, execUção e avaliação de atividades de 
extensão e desenvolvimento rural e urbano; 

c) planejamento, elaboração, programação, implan
tação, direção, coordenação, orientação, controle, su
pervisão, execução, ãriãlise e avaliação de estudo, traba
lho, programa, plano, pesquisa, projetO riaCiOnal esta
dual, regional ou setorial que interferem na qualidade de 
vida da família; -

d) planejamento e coordenação de atividades relativas 
à elaboração de cardápios balanceados e de custo míni
mo para comunidades sadias; 

e) assessoramento de projetas destinados ao desen
volvimento de produtos e serviços, estabelecimento de 
parâmetros de qualidade e controle de qualidade de pro
dutos e serviços de consumo demêstico; 

f) planejamento, supervisão e orientação de serviços 
de modelagem e produção de vestuário; 

g) administração de atividades de apoio às funções de 
substência da família na comunidade; 

h) planejamento, orientação, supervisão e execução 
de programas de atendimento ao desenvolvimento inte
gral da criança e assistência a outfós-grupo's vulneráveis, 
em instituições P.úblicas e privadas. 

Art. 4t> O exercício da profissão de Economista Do~ 
mêstico iequer prévio registro no órgão competente do 
Ministério do Trabalho e se fará mediante apresentação 
de: documento comprobatório de conclusão dos cursos 
previstos nas alíneas a, b e c do art. J9 ou a comprovação 
de que vem exercendo a profissão, na forma da alínea d, 
tam bêm, do art. 1 t> desta lei. 

Parágrafo único. Para os casos de profissionais in
_cluídos-na ·alínea d do art. J9 desta lei, a regula.mentação 
desta Lei disporá sobre os meios e_m_odos da devida com
provação no prazo de 180 (cento e oitenfa) dias, a partir 
da data da respectiva publicação. 

Art. 59 O Poder Executivo rC:gUlameiltirã esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 
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Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a -linplantação do serviço de Extensão Rural no 
Brasil, em 1948, sentiu~se necessidade de profissional 
qualificado, para atuar junto às famílias rurais, desen
volvendo atividades de natureza educativa nas seguintes 
áreas: alimentação e nutrição, saúde, vestuário, habi
tação, administração do lar e outras correlatas. 

Com o objefivo de preparar esse profissional para 
atender às necessidades básicas da fam"ília rural, foi im~ 
plantada, em 1952, a primeira Escola Superior de Ciên~ 
cias Domésticas, na Universidade Rural do Estado de 
Minas Gerais, hoje Universidade Federal de Viçosa. Em 
1960, a Universidade Rural do Sul, atual Universidade 
Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, criou semelhante 
curso, com a mesma finalidade. 

No de_correr dos anos e com a necessidade crescente 
d~sse profissional para atender aos programas de Exten
são Rural, foram surgindo, no Brasil, também junto às 
Universidades Rurais, outros cursos superiores de Eco
nomia Doméstica, a saber: na Universidade Federal Ru
ral do Rio de Janeiro- Km 47, R.l (1963); Faculdade 
Teresa D'Ávila- Lorena, São Paulo (1966); Escola Su
perior de Agricultur~. "Luiz de Queiroz" ~ Uniyersida
de de São Paulo, SP (1967); Universidade Federal Rural 
de Pernambuco- Recife, PE (1971); Universidade Fe
deral do Ceará-- Fortaleza, CE (1972); União Pioneira 
de Integração Social- Brasilia, DF (1973); Faculdade 
de Ciências Humanas· de Francisco Beltrão - Paraná 
(1975); Faculdade Teresa D'Ávila- Santo André, São 
Paulo (1976); Universidade de Passo Fundo - Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul- (1977), e Universidade Fe
deral do Rio Grande do Norte- Natal; RN (1981), to
talizando hoje 12 (doze) cursos que já graduaram, apro
ximadamente, 2.500 (dois mil e quinhentos) profissio
nais, o que demonstra o crescente interesse social pela 
profissão. 

Em 1966, o Ministério da Educação e Cultura homo
logou o currículo mínimo e a duração dos cursos de li
cenciatura plena, em Economia Doméstica, mediante a 
Portaria n9 191J66, baseada no Parecer n9 352/66, do 
Conselho Federal de Educação, reconhecendo o Ensino 
Superior de Economia Doméstica. 

Os Economistas Domésticos do Brasil estão integra
dos por meio da Associação Brasileira de Economistas 
Domésticos- ABED. Esta Associação, criada em 1969, 
com o Regristro Civil n9 21.343, congrega os profissio
nais de nível superior de todo o Pais. 
Com_~ede em Viçosa- MG, conta hoje a ABED com 

Seções- Regionais nos Estados do Cearã, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Pernambuco e Distrito Federal e é membro da 
Federation Internationale por L" &anemie Familiale, 
sediada em Boulogne, na França. 

Devido ao número expressivo de profissionais atuan
teS de Economia Doméstica e à necessidade cada vez 
maior de congregar a classe, desde 1962 estão sendo rea~ 
lizados Co_ngressos Nacionais e Seminários de Estudos. 

Nesses Seminários e Congressos tem sido analisado o 
papel do EConomista Doméstico no processo de desen
vol\•imento nacional, sobretudo nestes últimos tempos, 
quando o rápido processo de industrialização por que 
tem passado a sociedade brasileira, acompanhada de 
uma progressiva urbanização, tem determinado mu
danças no moáo de vida de grande parte da população. 
Além disso, a estrutura distributiva de renda assimétrica 
tem contribufdo para a degeneração das condições de 
habitação, alimentação, vestuário a degeneração das 
condições de habitação, alimentação-, vestuário, higiene, 
saúde e educação. 

Concomitantemente, a presença de grandes compa
nhias no sistema de produção brasileira, aliada ao desen-
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volvimento dos meios de comunicação de massa, vem di
rigindo o comportamento da população para uma estru
tura de consumo sofisticada, agravando s_eus problemas 
financeiros, com reflexoS-negativos em vários aspectás 
da vida familiar. Para melhorar a qualidade de vida, a 
família necesSita-ajustar-se aos novos padrões e vilores 
que, a cada momento, lhe são impostõS por estas rápidas 
mudanças sócio-económiCas; --- -------

Diante -de tais Tatos, estendeu-se o cãmpo de atuação 
do Economista- Doméstico- que, solicitadO pda sociedade 
brasileira, passou a visar, também, ao contingente popu
lacional urbano. 

Em face dessas mu_danças, tornou-se necesSârio arn:: 
pliar os objetivos da profissão. Com essa fuialidade foi 
realízado no ano de 1974, na Escola Superior de Agricul
tura. "Luiz de Queiroz", em PiraCicaba - SP, o semi
nário. "Novas Perspectivas das Ciências D"omésticas~·no -
Desenvolvimento Nacional", sob o patrocínio, dentre 
outros, do Instituto Interamericano de Ciências Agrárias 
(IICA) e do Ministério da Educação e Cultura- Depar
tamento de Assuntos Universitários (MECJDAU)- e 
coordenação da Associação Brasileira de Educação 
Agrícola Superior (ABEAS), órgão a que está filiada a 
mait:ltiã dos cursos superiores de Economia Doméstica. 
Esse seminário, que contou coni-a participação de eSpe
cialístas de diversas áreas do conhecimento, permitiu o 
recohecimento da impoftância dos profissionais de Eco
nomia Doméstica no desenvolvimento nacional. 

A Economia Doméstica abrange, como área profissiO
nal, atividades especializadas que integram conhecimen
tos e técniCas provenientes ·das ciências exatas, biológi
cas, psicossociais, de tecnologia e das artes; visa ao de
senvolvimento harmônico do homem em seu ambiente 
físico-cultural; focaliza as interrelações familiares e o 
meio ambientepara efeito de análise, melhor utilização e 
desenvolvimento de recursos. Por meio de valores hu
manísticos, procura proporcionar às famílfas oportuni
dade de desenvolver e dinamizar suas potencialidades, 
visando à melhoria da qualidade d_e vida e à efetiva parti
cipação do homem no contexto sócio-eC:onômico. 

Para alcançar seus objetívos; a Economia Doméstica 
se vale._de processos educativos e administrativos que le
vam a famflia e os grupos sociais mais amplos a desen
volver a capacidade de tomada e execução de decisões 
para um efetivo aprOveilam"ento de suas potencialidades 
materiais e humanas, com o propósito de racionaliZar o 
uso de bens disponíveis em busca de novas alternativas 
para o bem-estar físico e social. 

A profissão de Economista Doméstico ê indispensável 
ao grupo familiar, de modo específico, eín dois níVC1S: 

a) no de subsiStência orientando, de fornla integra
da, atividades que atendam às necessidades básicas da 
família: alimentação, vestuário, habitação e saúde. 

b) no de promoção --desenvolvimento atividades 
que visem ao desenvolvendo familiar e ao bem-estar da 
coletividade. 

O currículo de formação do EconomiSta Doméstico 
enseja uma ampla visão _dos problemas micro e maCrOs
sociais da família, fórnecCndo uma fecunda teánologia 
social, cuja utilização tem d6speit.iâ0 õ intel-esse- dei Qr
gãos governamentais, empresas públicas, privadas, coo
peratiVas, etc, 

A política governamental, expressa nos Planos Nacio
nais de Desenvolvimento, eVidencia a preocupação do 
Governo eni estabelecer ·mrefrizeS- cOm O fin1 de promO
ver a melhoria da qualidade de vida, especialmente das 
famflias de baixa renda, através de-Política d6 Desenvol
vimento Utbano, de Valorização de Recursos Humanos, 
Habitacion-al e,de Defesa do Consumidor. Considerando 
a participação dos Economistas Domésticos nii execução 
desses programas, em cada um dos setores acima referi
dos, observa-se que esse profissional contribui, de forma 
significativa, para a" concretização das metas estabeleci
das pelo Governo. 

Como agente de promoção da comunidade, a ação 
desse profissonal ê decisiva no que se refere ao uso recio-

na! dos recursos da família, requerido pela política de de
senvolvimento rural e urbano. A ação educativa junto à 
comunidade tem contribuído para o alcance dos objeti
vos estabelecidos na política de desenvolvimento relativa 
à valorização dos recursos humanos, especialmente no 
que diz respeitq 4 alimentação, à saúde e à h.abitação._A 
racionalização do uso da renda familiar possibilita o sur
gimento de recursos_ financeiros para fins de aquisiçãO e 
melhor utilização da casa própria, atendendo à política 
habitacional d_o Governo. Muito antes de ser enfatizado 
no País o problema da Defesa do Consumidor, os cursos 

_de. Economia Doméstica já preparavam seus profissio
nais; alertarido~ós contra a especulação de mercado, 
orientando as famflias na defesa de seus direitos e 
conscientizando-as de seus deveres perante a sociedade, 
além de capacitá-las a usar o seu poder de decisão, de 
forma córi'eta, mi escolha de um produto ou bem. 

Em 1977, a Associação Brasileira de Economistas Do· 
tiléstícos (ABED) empreendeu um levantamento da si
tuação dos Econoniístas Domésticos no mercado de tra
balho. De acordo com os resultad9s desse levantamento, 
o campo de atuação, as atividades desenvolvidas e 
funções exerCidas por esses profissionais podem ser resu
nlidos da seguinte form~: 

- - -Magistério - Os profissionaís- têm atuado tanto no 
nTVel sUperior como nos ôe J9 e 29 graus, lecionando dis
ciplinas e-specíficas de sua formação, na rede do ensino 
oficial e particular. Além de professores, têm exercido. 
funções de direção, coordenação, assessoria e chefia de 
cursos. 

Pesquisa- A atuação em projc:itós de pesquisa tem-se 
processado ao nível de planejamento, assessoria, orien
tação" eoexecuçào. Essas pesquisas têm sido feitas princi
palmente na área de consumo, habitação, saúde e ali
mentação. 

Desenvolvimento Rural e Urbano- Em institUiçãO 
de colonização e reforma agrária, de extensão rural, ser
viços assistenciais, em cooperativas, empresas públicas e 
privadas, os Economistas Domésticos vêm implantando, 
di_rigind_o, pla!)ejando, coordenando e executando pro
gramas educativos de Economia Doméstíca, juntá a gru
pos de jovenS e famílias de comunidade rurais e urbanaS. 
As atividades desenvolvidas focalizam principalmente a 
melhoria da alim_entação, do vestuário, da higiene ~_saú
de, da habitação, Qa administração do lar, da economia 
familiar e do desenvolvimento humano, visando espe
cialmente à faixa populacional das famflias de baixa ren
da, tanto em insti_tuições públicas como privadas._ 

Educação do Consumidor- Os Economistas-Domés
tiCos--Vêm planejando, ·coordena-ndo e executando pro
gramas de informação e_ educação do consumidor, foca
lizando aspectos como: orçamento doméstico; crediário, 
propaganda, seleção, compra e uso adequado de bens de 
consumo e melhor uso da moradia. 

Serviço de_ Alimentação- Restaurantes _de empresas 
indUStriais-e cOmerciais vêm cÕntratando Ecov.omistas 
Domésticos para o desempenho de atividades de planeja
mento físko, administração, supervisão e elaboração_ de _ 
cardápios. 

Indústria de Produtos Alimentícios - Os- profissio
nais em :apreço vêm trabalhando em Iabotratórios de de
senvolvimento de novos produtos e de controle de quali
dade, procurando, sobretudo, atender às necessidades do 
consumidor.. Em çozinhas experimentais, 
responsabilizam-se não só pelo teste de produtos manu
faturados·, mas, também, pelo preparo dos mesmos em 
adequação com os equipamentos utilizados. 

Serviço de Promoção Social na Indústria e no Comér
ciO ...;...: Nesta área, os Economistas Domésticos vêm pla
nejando, supervisionando e executando programas de 
assistêilcia a famílias de industriários e comerciários, en
globando atividades relacionadas com o ensino formal, 

-_bem ç_Qmo min1stra.ndo cursos sobre Educação, Alimen-
tação, Higiene, Vestuário e outros aspectos voltados 
para a vida familiar. 
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-SenJ1ofes senadores, sumariando o histórico da ativi~ 
dade desenvolvida pelos Economistas Domésticos e 
ideiliifiCando as atribuiÇões- que de fato lhe são cometi· 
das, em nome de milhares de peritos que prestam rele
vantes serviçõs ao País e particularmente respondendo 
ao apelo da Associação Brasileira de Economistas Do
mêsticos, tenho a honra de reapresentar à apreciação 
desta Casa o_ presente projeto de lei, já aproVado nas 
duas Casas do Congresso Nacional e vetado pelo Gover
no Federal, que espero- mereça novamente a acolhida 
unânime e o entuSíasmo sOlidário de todos uS porta
VOZeS dO pOvO OrãSífC:íro. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1984. - Carlos 
Clliarelli. 

(Às Comissões de Constitulção e Justiça, de Edu· 
cação e Cultura e de Legislação Social. r 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões CO!llpeten
tes. 

Sobre a mesa, .comunicações que vãõ ser lidas pelo Sr. 
1 9-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 26 de setembro de 1984 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêricia que 

me ausentarei dos trabalhados -da Casa, a partir de 29 de 
setembro do corrente, a fim de participar de missão ofi-
cial junto ao GovernO da Taifândia. · 

Atencio.sas saudações. -- Martins Filho. 
- Em 26 de setembro de 1984 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei" dos trabalhos da Casa, a partir de 29 de se
tembro do corrente, a fim de, participar de missão oficial 
junto ao-Governo da Tailândia. 

Atenciosas saiiaações. - Lomanto Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- As comu:
nicaçôes lidas vão_ à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno úniCO; do Projeto de Lei da 

---câmara w-ls~. de 1984 (n9 2:385/83, na Casa de 
-origem}, de iniciativa do Senhor Presidente da Re-
pública, _que reajusta a pensão especial concedida 
pela Lei nQ 3..801, de 02 de agosto de 1960, a Antô
nio Colombino Souza Naves, viúva do ex-s_enador 
Abilon de _Souza Naves, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 525, de 1984, 
da Comissão 

- de Finanças. 
Em discussão. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para djscl)tir. 

-o SR. PRESIDENTE (LomantoJúnior)- Para dis· 
cutir, concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Guei
ros. 

O SR. HllLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) 

Sr. Presidente, pedi a palavra porque estou tomando 
conhecimento, nesta hora, deste projeto de lei. 

É simplesmente deprimente que a viúva de U:m eX
Senador da República precise~ para sobreviver, de uma 
pensão paga pelo Governo no valor de dois salários 
mínimos: 200 mil cruzeirOs. É horrível! Duzentos mil 
cruzeiros, Sr. Presidente e Srs. Senadores! O Governo es-
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tá gastando 50 vazes mais para aprovar um projeto dessa 
natureza. Destinai,-para a -Sobrevivência-de alguém, 200 
mil cruzeiros por mês, acho triste uma situação dessa. 

O Sr. Moacyr Dalla- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Concec;l.p 9 aparte ao 
nobre SC:nado_r Moacyr_ Dalla. 

O S-:._Moacyr Dalla- Eminente Senador Hélio Guei
ro.s, V. Ex• não sabe o que se passa, às vezes, no gabinete 
da Presidência desta Casã. Parece que foi oportuno, foi 
uma dádiva de Deus eu ter me sentado aqui, ao lado do 
eminente Senador Passos Pôrto, para poder relatar. Tal
vez fosse melhor se flZ.éssemos isto i"úJrila ses-são secreta. 
Para que a Casa tOràe conhecimento, fui procur-ãdo- e 
falo com muita mágoa, com o coração sarigrarldo -, a 
semana passada, por uma viúva de ex-Senador da Re
pública que teve a -irifelicidade de morrer dentro deste 
Plenário. Eminente Senador, essa mulher para se man
ter, hoje, é_ lavadeira de roupa em Taguatinga. Procurei 
remédio regimental e constitucional para ver se solucio
nava o problema dela, e não encontrei. Vou ter que ir ba
ter à porta do Poder ExecutiVo para sensibilizar o Se
nhor Presidente da República, a fim de maltdar uma 
mensagem neste sentido. A senhora de um Senador da 
República, em pleno exercíciO, ·que p-ádeu a vida dentro 
desta Casa, cumprindo sua obrigaç® de Senador da Re
pública, é lavadeira e-m Taguatinga! 

O SR. Hti:LIO GUEIROS- Sr. Presidente e.Srs_. Se
nadores, antes de tudo, quero dizer que sou plenamente 
favorável à concessão dessa pensão, mas ê deprimente o 
fato de serem dois salários míniinos~-Acho que o Senado 
da República deyeria fazer aprovar um projeto de reso
lução que amparasse viúvas de Senadores quando as 
mesmas não têm_ mais nenhuma condição de manu
tenção. Tem de haver uma medida de ordem geral que 
evite esse dissabor: esse constrangimento, esSa situação 
vexatória para uma viúva de um Senador da República. 
Ejâ devem ter corrido dois, três, quatrO, Cinco"ãnóS para 
se conseguir essa mi_sêrja e essa migalhã.. 

O Sr. Moura Acayaba - Permite V, Ex' um aparte? 

O SR. HtLIO CUEIROS_- Concedo o aparte ao 
nobre Senador. 

O Sr. Morvan Acayaba - Em Minas Gerais, na As
sembléia Legislativa, sempre passávamos por problemas 
semelhantes a este que estamos vendo hoje, aqui. Eram 
viúvas de ex-Deputados, às vezes, Deputados que exerce
ram o mandato cm legislaturas remotas, que também 
apareciam e reclamavam em condições assim, de apertu
ra como essa referida pelo nobre Presidente. Depois de 
muitas deloftgas, a própria Assembléia Legislativa, por 
unanimidade de seus membros, indicou ao Governador 
do Estado a conveniência de disciplinar a matéria em ca
ráter geral. E hoje; já existe em- Minas G~ais, riõrma le
gal que disciplina genericamente esse pro_blema: viúva de 
ex-Parlamentar todas têm uma pensão condigna; não 
uma pensão grande, mas condigna, como di.Sse,-que lhes 
assegura uma s:_ob_revivênCia honrada. De maneira que o 
Senado po'deria tomar essa iniciativa também, fazendo 
uma indicação ao Presidente da República, se foSse oca
so, para que se disciplinasse a matéria--de uma vez por to
da, ao invés de virem projetos individuais como este, 
com uma importância, como V. Ex' está dizendo, que 
em verdade é irrisória, mas com uma morma que-disci
plinasse a matéria, de maneira que fodas as viúvas de ex
Congressistas -:- não somente de ex·S_~nadgres- _desde 
que perfeitamerite- necessitadas, tivessem uma pensão 
condigna. 1:: muito mais do que jUsto isso. 

O SR. Ht:UO CUEIROS - Muito obrigado pelo 
aparte do ilustre Senador Minerro.--

0 Senador Moacyr Dalla, que está sentindo na pró
pria cã:rne o drama, e quase a tragédia da situação dessas 
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viúvas tão necessitadas, lJOderia tomar a iiiicíativã de B.r
ianjar uffiaS-olução regimental e legal, PorqUe esSe proje
to de lei que dá dois salários mínim'os, eu o c()nsidero um 
acinte. 

Já que se vai amparar, que se ampare, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, mas fazer um pomposo projeto de lei, 
melhorando a pensão de uma viúva, e a: melhoria ser de 
dois salários míniinOs; é um escárnio. 

Eu considero um escárnio, Sr. Presidente e Srs. Sena
doies, e sO pedi a palaVra para reC}uiSítãr e- requerer a 
aÚ::nç.ão e a caridade de nós que ainda estamos na atíva, 
para com aqueles-quejá se foram, mas deixaram famflia 
aiitda -p-or Criar- ou -companheira ainda para manter. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLlO GUEIROS - Concedo o aparte o 
nobre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr._ ienoir Vargas ..=_V. Ex' verifi~ qUe é uma· rl1i= 
têria cuja iniciativa tem de sef dO Poder Executivo~ Pela 
justificativa e expoSição de motivos aqui apresentada, 
verifica-se que a pensão inicial era de 40 mil cruzeiros.--:
imagine V. E•- e a viúva ficaria cmn 43. De modo q1.1:e _a 
providência tomada pelo Poder Executivo ficou efetiva
mente muito aquém da necessidade, e regimentalmente 
estamos impossibilitados de tomãr outra_ providência. 
Acredito que além das medidas a_ serem tomadas a fim de 
fazer chegar ao_Executivo ~stajuSta aspiração do Senado 
Federal no que se refere- às viúvas dos ex-Senadores, 
dada a circunstância de termO$ agora_ dois candidatos à 
Presidência da República, que os correligionários de um 
ou de outro candidato fizesse desdejã, sentir a esses can
diOafós que o eleito, o vitorioso aceite e tome uma provi
dência no sentido de assegurar esse resguardo tão impor
tante para a vida das esposas dos ex-Senadores. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Muito grato à colabo
ração valiosa do eminente Senador Lenoir Vargas. 

-sr. Presidente e Srs. Senadores, eu só pedi a palavra 
para chãmar a atenção, porque às vezes verificamos que 
um projeto vem toBC)""iriStn,i(dp, com pareceres favorá
veis, já aprovado na Câmara; é pensamos que São ques
tõés realmente merecedoras de aprovação sem maior co

. mentário. De fato, fiquei indignado quando li o_ projeto, 
e, num impulso, tomei a palavra só para demonstrar nos
so lamento, nossa tristeza, e nosso pesar por essa si-
tuação. _ 

Pelo menos, vamos aprovar esses dois salários iníni
mos, embora a beneficiária dele_s talvez tenha de gàstar 
mais do que isso para fazer todo o processamento, .e afi
nal reCeber, no guiChê do banco, essa Importância. 

Erà o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito._bem!) 

o SR. PRESIDENTE (_Lo manto Júniorr- Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
O_S Srs. Senadores que o aprovãffiQueiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o-projeto vai à sanção. 

1':: o seguinte o prõ]eto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 156, DE 1984 

(N~' Z.385/83, na Cãsa de origem) 
De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Reajusta a pensà_o especial concedida pela Lei o\' 
3.801, de 2 de agosto de 1960, a Antônia--Colombino 
Souza Naves, ~iúva do ex-Senador Abilon de Souza 
Naves, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional Decreta; 
Art. t 9 O valor da pensão especial concedida pela 

Lei n~' 3.801, de 2 de agosto óe 1960, aAntóilia Cotombi-

Setembro de 1984 

_no S_Ouza Naves, que passa a ser identificada como An
tónia de Souza Naves- viúva de Abilon de SOuza Na
ves-, fica reajustado no correspondente a 2 (duas) ve
zes o _sal~rio míninl.o vigente no País. 

Art._ 2<? Ficam excluídos do beneficio os filhos cita
dQS no art. I~' da Lei n' 3.80 I, de 2 de agosto de 1960, por 
terem atingido a maioridade. 

Parágra(o úniCO. A pf:nsão est8.be1ecida será devida
mente paga à viúva enquanto esta mantiver o estado de 
VfUvez. 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de Encargos Previdenciârios da União - Recursos 
sob a Supervisão do Ministério da Fazf:nda. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ari. ~59 Revogam-se as disposições en:i contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 2: 
-----Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n~' 65, de 1984 ---:-DF, de iniciativa do S"e
nhor Presidente da RepÓ.blir.a, que dispõe sobre o 
reposicionamento de servidores do __ plano de Classi
ficação de Cargos do SefvíÇOCivil d_o Distrito Fede
tal, e dá outras providências, tefldo 

PARECERES; sob n9s 526 a·528,-de 1984, das 
Comíssões: 

-de Constituição e Justiça, Pela constitucionali~ 
dade e juridicidade; 

-do Dist"rito Federal, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

~ Effi_~discussãO. (Pãusa.) --
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em -votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto irá à Corii.iSsão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 65, DE 1984-DF 

Dispõe sobre o reposicionamento de servidores do 
Plano de Oassificaçào de Cargos do Serviço Clvil do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. J9 Os sevidores incluídos _no Plano de Classifi

cação de Cargos de que trata a Lei n~' 5.920, de 19 de se
tembro de 1973, na qualidade de_concorrentes_à_ terceira 
etapa das mesmas categorias funcionais de _que consti
tuíam clientela originária, serão localizados nas referên
cias em que foram posicionados os demãis servidores de 
igm.~.l situação funcional, efetivando-se, a seguir, as pro
gressõ~_funciop.ais obtid8.s -atê a _data da vigênCia desta 
Lei. -

Art. 2~' O _reposicionamento de que trata o artigo an
terior independerá de claros na lotação, que ficarã auto
maticamente reajustada, com a -obserVânCia dos percen
tuais fixados para a progressão funcional. 

Art. 31' Os efeitos financeiio_s decorrentes da apli
cação desta Lei são devidos somente a partir do início de 
sua vigência. 

Art. 4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 3: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

do Senado n\' 213, de 1983, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, que institui o Dia Nacional do 
Voluntariado, tendo 

PARECERES, sob n9s 369 e 370, de 1984, das 
COmissões: 

-:-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jufidicidade; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em dis
cussão. {Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, o prOjeto é dado como defin_i_ti- _ 
vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. _ 

O projeto irã à Comissão -de Redação~ 

b o seguinte o projefõ aproVado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 213, DE 1983 

Institui o Dia Nacional do Voluntariado 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É instituído o ••oia Nacional do Voluntaria

do", a ser comemorado, anualmente, a 28 de agosto. 
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrâi"io. 

O SR. PRESID;ENTE (Lomando Júnior)- Item 4: 

Projeto de Lei da Câmara n~' 147, de 1983 (n~' 

4.808/81,--na Casa de Origeill), qUe modifica os§§ )'i' 
e-4'i' do art. l~' da Lei n\' 4.937, de 18 de março de 
1966, para assegurar aos Deputados e Senadores a 
averbação, mediante indenização ao Instituto de 
Pr_evidência dos Congressistas - IPC, do tempo 
correspondente a um mandato legislativo estadual 
ou municipal. 

A Presidência, nos timiioS- do art. 369, alínea "a", do 
Regimento Interno, e conforme os pareceres das Comis-
sões Diretora, Legislação SOcial, e de Finanças, declara 
prejudicado o ProjetO de Lei da Câmara n~' 147/~3, uma 
vez que sua finalidade já roratêildida pelo den~'7.087, de 
29 de dezembro de 1982. A inatêria v3i ao Arquivo, feita 
a devida comunicaçãõ à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESID.ENTE _{L_OJIHl_nto _ _)únior)- Passa-se à 
apreciação do PrOjeto de Decreto LegislativO n~' 17, de 
1984, lido no Expediente, que nos termos regimentais 
deve ser discutido e votado nesta oportunidade. 

Discussão em tu roo_ único do Projeto de Decreto 
Legislativo n~' 17/84 (n~>68f84, na Câmara dos De
putados), que autoriza o Senhor Presidente da Re
pública a se ausentar do País no dia 25 de outubro 
do corrente ano, a fim de !1-i"augurar oficialmente a 
entrada em funcionamento da Central Hidrelêtrica 
de ltaipu. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relaçõ_es Exteriores.) 

Solicito ao nobre Senador P"assos Pôrto o pãrecer da 
ComiSsão de Constituição e Justiça. 

O SR. PASSOS PÓ RTO (PDS- SE. Para emitir pa
recer.) - Sr. Presidente e Srs. S.enadores: 

Através da Mensagem n~' 311, de 17 de setembro de 
1984, o Senhor Presidente da Repúblíêa Solkha a autori
zação do Congresso Nacional para se ausentar do País. 

A Mensagem é do seguillte teor: 

"A fim de inaugurar Oficialmente ã entrada em 
funcionamento das_duas primeiras uilidades gerado
ras da Central Hídre[êtrica brasileiro-paraguaia de 
ltaipu, está previsto um encOntro meu com Sua EX--~ 
celência o SenhOf--Gen~efàl=-de-"""EX.ército AlfredO 
Stroessner Matiaúda, Presidente da República do 
Paraguai, naquele local, no dia 25 de ó'Utubro do 
corrente ano. 

Considerando os estreitos e históricos laços que 
ligam a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca do Paraguai, bem c_omcr a al_ta_rel_evância nesse 
contexto daquele empreendimento, venho, em cum
primento ao que preceituam os artigos 44, -inciso-III, 

e 80, da Constituição, solicitai ao CongreSSo Nacio
nal a necessâria autorb:ação para deslocar-me na
quela data ao território paraguaio." 

-0 deslOcaffiento do PresidenteJÕão Fiiueiredo ao Pa
ragll:ai, COII~:O se sabe, será por poucos instantes. Eni que 
pese o reduzido período de tempo em que Sua Excelência 
estará com o-Presidenteda República do Paraguai, o en
contro é de grarlde importância política para os laços de 
afetividade que reúnem brasileiros e paraguaios. Nesse 
congraçamento, em especial, amplia-se sua -repercuSsão 
pelo fato de se inaugurar o funcionamento das duas pri
meiras unidades geradoras de ltaipu. 

A presença do Presidente brasileiro em território do 
Paraguai, portanto, merece pleno apoiarriento. 

Na verdade, ã. preceituãção constitucional foi bastante 
rígOl-Osa na ahoidagem do problema. O legislador cons
tituinte, ao estabelecer, no artigo 80 da Constituição, que 
_ .. o presidente e o Vice-Presidente não poderão ausentar
se do País sem licença d9 Congresso Nacional, sob _pena 
de perda do cargo", seguiu naturalmente uma tradiçãO 
da nossa política. ContUdo, não se previu o deslocamen
to presidencial pelo lapso de tempo necessário à travessia 
de uma ponte internaciOnal, acontecimento que se faz 
comum, ou se devia fazer comum, em país com a nossa 
dimensão continental e as nossas amplas fronteiras com 
nações amigas. O rigor constitucional não devia alcançar 
deslocamentos assim tão rápidos, como acontece nas de
terminações conS-tftuCiOilils de outros países. 

O pedido contido na Mensagem n' 331, de 1984, en
fim, harmoniza.se com a Constituição e nada obsta sua 
aprovação. 

Isto posto, opino pela aprovação do presente Projeto 
de Decreto Legislativo. -

0- SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Solicito 
ao nobre Senador João Castelo o parecer da Comissão 
de Relações Exteriores. -

O SR. JOÃO CASTELO (PDS -MA. Para emitir 
parecer.)- .Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem nl' 331, de 17 de setembro de 1984, o 
Senhor Presidente da__ República, atendendo ao precei
tuado nos artigos 44, iilciso III, e 80 da Constituíção",SO-
licita autorização para ausentar-se do País, no dia 25 de 
outubro do corrente ano, a fim de inaugurar oficialmen
te a entrada -em funcionamento das duas primeiTas Un-i
dades Geradoras da Central Hidrelêtrica brasileiro· 
paraguaio de ITAIPU. 

Justifica S. Ex• o pedido aludido aos estreitos e históri
cos laços de amizade qu_e unem os dois povos como evo
cando relevância do empreendimento. 

A construção da Central Hidrelêtrica de lT AIPU 
constitui sem dúvida um marco decisivo no relaciona
mento brasileiro-paraguaio. A obra, além de propiciar 
uma- maior integração econômica eritre as duas nações, 
en-sejará o es..treitamento das relações diplomáticas. O cli
ma de mútuo respeito à soberania interna de cada_qual 
que pr~çidiu os entendimentos e a execução do projeto 
constitui um exemplo admirável de equilíbrio e justiça 
em matéria de política externa. 

TendO em vista Os altos propósitos que inspiram a via:
gern do Chl.!fe _do Executivo os superiores interesses do 
B-rasil no ceriário internãcional, opinamOs favoraVelmen
te ao pretendido no presente Projeto de Decreto Legisla
tivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Os pare
ceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, p-aSsa-se a sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
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0- projeto irá à Comissão de Redação. -

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sobre a 
mesa, redaç~o final que vai ser lida pelo Sr. 11'-
Secretário. --

E lida a seguinte 

PARECER N• 536, DE 1984 
Da Comissilo de Reclaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
17, de 1984 (n~' 68/84, na Cimafa dos Deputados). 

Relator: Senador Almir Pinto 
A-Comissão iipresenta a i-edação final do Projeto de 

Decreto LegiSlativo n\' 17, de 1984 (nl' 68/84, na Câmara 
dos DepUtados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a se ausentar do País no dia 25 de outubro do 
corrente ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada 
em funcionamento da Central Hidrelétrica de Itaipu. 

Sala das Com;issõ_e_s, 26 de setembro de 1984. -Pusos 
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator- Alberto Sil-

'"· 
ANEXO AO PARECER N• 536, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
17, de 1984 (n' 68/84, na Câmara dos Deputados). 

-Fãço--saber que o Congresso -Nacional aprovou, nos 
termos dQ art. 44, iniciSo III, da Constituição, e 
eu, , Presidente do _Senado Federal, pro
mulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1984 

Autoriza o Senhor Presidente da República a se 
ausentar do País no dia 25 de outubro do corrente 
ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada em 
funcionamento da Central Hldrelétrlca de Italpu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t Y É o Senhor Presidente da República, João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País no -dia 25 de Qutubro do corrente ano, a fim de 
iitaugurar oficialmente a entrada em funcionamento da 
Central Hidrelétrica de Itaipu. 

Art. 2~> Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR._ PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Achando
se em regime de urgência a proposição, cuja i'edação fi
nal acaba de ser Hda, deve ser esta submetida imediata
mente à apreciação do Plenário. 

Em discussãO a iedaçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro'!llul

gação. 

O SR~- PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo_ 
a palavra ao nobre Senador Martins Filho, para uma co
municação. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para uma 
comunic3.çio.) - Si. Presidente, Srs. Senadores, filiei
nu::. hoje, ao Partido do_ Movimerito Democ-r6tico Bràsi
leiro- PMDB._~ 

Alinho-me pois, a partir de agora, às fileir~ da opo
sição nesta Casa. 

Deixei o PDS logo após a convenção partidária, con· 
forme afirmara em pronunciamento desta mesma tribu
na, dias antesL 

Depois de refletir longamente sobre as alternativas 
disponíveís, resolvi solicitar ingresso no PMDB, não 
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para mudar a luta, mas exatamente para prosseguir no 
caminho que me tracei no parlamento: ajudar a cons~ 
trução da democracia efetíva-e a conquista do pleno esta~ 
do de direíto para o Br3.síL 

As razões para deixar o PDS dei-as, em -Jinhas gerais, 
no pronunciamento jã aludido, e aqueles que me conhe
cem mais de perto sabem que não havia lugar para mlm 
no Partido, a não ser que eu renunciasse o direífo-ao res
peito pessoal, coisa inadmissíVel a qualquer homem de 
bem. 

Poderia acrescentar muitas outras, o que n'ão faço por 
considerar encerrado esse episódio de minha vida políti
ca. 

Deixo no PDS grandes amigos._ QuerQ __ mantet-a todo 
custo tais amizades, que- me enriquecem a vida. Quisera 
citá-los todas, a começar por Lomanto Júnior, esse hO
mem de coração menino, que me tem sido um irmão. 
Moacyr Palia, o ilustre Presidente desta_Casa, José _Lins, 
Eunice Michiles, Odacyr Soares, Juthay_ Magalhães, 
Gaivão Modesto, Almir Pinto, Jorge Ka1u-me,__ Passos 
Pôrto e tantas _outras, sempre gratificantes, solidãrias, 
presentes, confortadoras, mesmo nos momentos _difíceis, 
quando me sentia no deserto da orfandade partidãria. 

Assinalo publicamente daqui, meu preito de gratidão 
a esses companheiros e reitero que os tenho em profunda 
e permanente estima e que agora, mais que antes, 
esforçar-me-ei por estreitar esseS Iãços de amiz_ade que 
me são tão _caros. · 

Ingresso n.o PMDB de_coraçào aberto e de alma lim
pa, sem qualquer pré-condição ou exigênciã. Assumo o" 
Partido como programa e como b~ndei~~- Suas lutas 
são, a partir de agora, minha luta. Não me afastare-i de 
suas trincheiras. 

Se exijo respeito, respeitarei primeiro. 
Se busco lealdade, serei leal antes. 
Se quero solidariedade, :il.ntecipar-me-ei no estender a 

destra solidária. - -
Homem de Partido, sigo a orieittação partidária com 

desprendimento e disciplina. 
Creio, todavia, que em política hã voluntârios, não 

c-o-nscritos; companheíros~- n_ão cómandados_. Impõe-~e 
pois, o exerCíCio permanente do diálogo, -da- Co-__-
particip3.ção, da dispUta iilterna entre lgua:íS; sérri-suóa·l~ 
ternidade nem prepotência. 

Com esse espírito chego ao PMDB. 
Que eu possa -nesse Partido servir ritelhor meu povo e 

minha Pátria~ Portanto, Sr. Presidtnte, solicito fia forma 
regimental que o discurso que proferi; hoje, quan?o do 
meu ingresso no gabinete do Presidente daquela _agre
miação, conste_ e faça parte" integrante dO pronuncíamen
to que acabo de fazer. 

Muito obrigado! (Muito beml Paln13.s~ 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARTINS FILHO EM SEU DISCURSO.) 

"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades" canta 
o eterno vale Lusitano. 

Mudo eu, hoje, de legenda partidária! 
Venho pedir 1rigresso no Partido -do Movimento De

mocrático Brasileiro - PMDB, buscando a honra de 
participar das fileiraS QUe ãbri_garaln e abl-igam nomes 
tão ilustres de nossa história recente, dos quais o ínclito 
Senador Teotônló- Vilela é o inigualável símbolo. 

Por que mudo eu de partido? 
Por paradoxal que pareça, mudo de partido para não 

ter de mudar: 
Não ter de mudar arraigadas convicções-ciVicaS; não 

ter de mudar compromissos políticos fundamentais qUe 
assumi no foro da consciência para corri a N<ição brasi
leira, não ter de mudar meu jeito de ser, dé" ver e·cre-Íai~r: 

Ingressei nã vida política pela legenda do Partido De
mocrático Cristão, o PDC. 

Animava-me, então, como agora, a crença- de que á 

democracia é a mais evoluída forma de Governo desde 
que praticada sob a inspiração da juStiÇa social. 
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Buscava, então, CO!llO hoje, um caminho pOlítico an
tropoCêntrico" onde o homem, em sua mais--uiliversal ex
pressão, fosse o valor básico, não apenas como objeto da 
ação que ~e pretenda boa, mas com o sujeito da prórpria 
história. 

Rejeito, por tais convic-Ções, todas as formas de elitis
mo, de paternalisgw_. de .cal,J.dilhismo, de caciquismo_ e 

-demais expressões menores da ação política. - -
Rejeito-as e _combato-as: 
Dizia eu em maio de 1982, da tribuna do Senado: 

"Partido democrático é bandeira, e programa. 
Não pode ser cadeia, nem partido de consenso ou 

de unanimidades. Tais.são as vocações dos partidos 
únicoS- a ne'nhum- àOs quais-- me fJÜa-ria- airida ·ao 
preço de renunciar a miiitánci3. politicá." 

E voltava a advertir em junho de 1983: 

"Em política há voluntáríõs, não conscritos; há 
_companheiros, não comandados!." 

--~--reiterª"_ya em n~ve~bro d0_mesm~ ano: 

"Quantos GOveriladores dO PDS não vêm renun· 
ciando à primeira magistratura do Estado_( ... ) para 
se tornarem em chefe de facção, em "capo" di 

Ta:mília, administrarido pã.ra O favoredinento de ai-
------: gun~,__ contra to_dos os· demais.'' 

Não tendo conseguido se afastar da rota suicida, o 
partido çJo Governo chegou a um passo do fim. Âs vés
peras de sua convenção partidária, coerente com meu 
posiCionamento anterior, afirmei: o 

"De muitos males está morrendo o PDS. 
·Se não morrer, permanecerã um zumbi as

sombrando o povo com seu espectro insepulto. 
Não pretendo comparecer ao enterro. 
Sequer gostaria de permanecer no_-velório. 

Chego, assim, ao PMDB. 
Assumo-o como bandeira e conio programa. Assumo-

o para abrigar m~nha crença na democracia como úniCo 
futuro digno ao Brasil. 

Acho pois oportuno reafirmar o que dissera em mea
dos de 1982 no Senado e que continua sendo, para mim, 
convicção básica: 

"A democracia brasileira está longe de ser um 
projeto acabado. ~. hoje, apenas um esforço, uma 
vontade de_ vir a se.r. 

Frâgil raiz que lança timida as primeiras folhas 
ao aflorar do chão, necessita de alimentos puros do 
idealismo, do desprendimento, do espírito público, 
da integridade pessoal, do destemor, da consdênc.ia 
limpa, da dignidade e da honorabilidãde de" todos os 
que se envolvem na atividade política, pois demo~ 
cracia é o compromisso que -nossa geração tem com 
o futuro da Nação." 

Não apenas por palavras tenho professado a democra
cia. Assumo-a, tani.bém, por gestos afrol)tando os riscos_ 
que disso possam advir. 

Em 1969, quando a Nação brasileira encolhia-se sob o 
guante do AI-5, quando todo o trágico arsenal do autori· 
tarismo mais agudo, assestava-se pronto a fulminar 
quem quer que não se submetesse, neguei-me a patroci
nar uma festa, como prefeito de U marizal, pequenina ci
dade do sertão potiguar, a propósito de uma inaugu
ração, porque de véspera, fora cassado Aluizio Alves_ 
meu amigo e companheiro de partido na ocasião. 

O geSto solitário, quase heróico, do obscuro prefeito 
de interior, foi assumido COntrã os conselhos do então 
Governador que se elegerá pelas mãos do próprio Alui-
tiO. _Democracia para niim é ato de fe. -

ProCuro no P.MDB irmãos dessa fét 
Creio que os companheiros que hora me aceitam 

como parceiro de luta política, serão estes meus irmãos. 
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Creio, também, que os amigos da Frente Liberal co
mungam da mesma fé e se empenham no mesmo objiti
vo. 

A eleição dos companheiros Ta~Cr~do Neyes e Jo~e 
-Sãrney para a Presidência e V~ce-Presidência da-Repúbli-
-ca. airidã_que pelo Colégio Eleitoral, fruto das maqui-
nações nefanda~-- do autoritarismo! representam para 
mim, a garantia de transição segura para a democracia, 
para o pleno estado de direito. _ 

Nela me engl;l.jarei, como engajado estou, com todas as 
forças, até a Vitória. 

Continuarei no PMDB, combatendo instrã.nsígente
mente a política pequena dos ·encontros escondidos, dos 
concha vos secretos, dos acertos por detrãs do pano, dos 
acordos impublícáveis para favoi-ecer grupelhos de 
quaisquer espéCies, traindo os compromissos maiores 
com o povo. 

Agradecendo a todos os novos ~ompanheiros _de parti
do pela acolhida fraterna que hoje me disp_ensam, 
disponho-me, sem reservas, a seguir leal e disciplinada
mente a direção partidária, representada aqui pelo insig
ne Deputado Ulysses Guimarães; timoneiro maior do 
PM D B nestes dificeis anos de travessia e, no meu Esta
do, pelo amigo de longa data, Geraldo José de Mello, 
que me antecedeu nesta opção. ~indispensável contudo 
que se repita aqui, as palavras de meu primeiro pronun
ciamento no Senado F~deral: 

.. Caminharei junto com o meu partido, lembran
do, porém, que jamais ultrapassarei, em qualquer 
circUnstância, a fronteira de minha Consciência." 

Obrigado! 

_O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O pro
nu~ciamef!to de V. Ex' -será publicado na forma regi
mental. Esta Presidência não pode se pronunciar, prefiro 
falar-lhe pessoalmente, para transmitir-lhe os meus sen
timentos pela ausência do querido companheiro. Mas 
ninguém pode invadir nem penetrar nos meandros da 
consCiência. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis
ta. 

O SR. WURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguirite- discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, no dia 21 de agosto passado formulei desta tribuna 
uma sucinta análise a respeito da situação do funciona
lismo público civil da União, que não tendo conseguido 
ver atendidas aS_ suas reivindicações prioritárias, - isto 
é, num novo Estatuto, o 139 salário e os reajustamentos 
semestrais de salários e proventos,- sente-se intranqUi
lo, desiludido e ameaçado, em virtude das privações quo
tidianas geraçlas pelos sucessivos aumentos dos preços. 

As dimensões da carestia ultrapassaram, de fato, a ca
pacidade de resistência e tolerância de aproximadamente 
500 rilil servidores públicos, cujãs famífias, com áS seus 
dependentes, constituem um vasto segmento da popu
lação - cerca de 4 milhões de brasileiros que já se en
contram nas fronteiras do desespero. 

Esse :ineu pronunciamento resultou de um veemente 
apelo de numerosos servidores públicos de nível superior 
do meu Estado -administradores e economistas- que 
me enviaram uma documentação concisa e objetiva 
sobre o imperativo inarredável de uma nova política sa
larial, além de um Quadro Demonstrativo dos cargos de 
nível superior, e da aflitiva situação em que se encon
tranL 

Posteriormente, no dia 29 de agosto, atendendo às rei~ 
vindicações. __ do funcionalismo público, em Sergipe", vOltei 
ao assunto, detendo-me, especialmente, no exame das 
dificeis condições em que vivem os aposentados e seus 
dependentes. 

Nesse sentido, dirijo ao Preclaro Chefe da Nação, Pre
sidente João Baptísta Figueiredo, um veemente apelo, 
solicitando-lhe se dignasse autorizar a concessão do 139 
salário - que, ãliãS, os tmbalhadores regidos pel;:t CL T 
já conqUistaram, -além de outras providências capazes 
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de atenuar as angústias- e sofrirrientos das famílias dos 
servidores públicQS cruelmente castigados pelos recentes 
e incontroláveis aumentos dos preços de todas as utilida
des e gêneros de primeira necessidade. 

Agora, é a Associação dos Agentes da Inspeção do 
Trabalho de Sergipe, presidida pela Senhora Maria Maz
zarello Andrade de Mendonça que, através de ofíciO de 
19 de setembro passado, está solicitando o apoio do 
Congresso Nacional no sentido de interceder, junto aos 
setores competentes, para expedição de decreto-lei esten
dendo as seguintes vantagens do Decreto-lei n9 2.074/83, 
aos Fiscais do Trabalho: 
I. A restituição da Gratificação de Nível Superior de 
20% Sobre o bâsico. 
2. Gratificação de Desempenho de 40% calculada sobre 
a maior referência da categoria. -

Convêm esclarecer que, estes beneficias jã foram con
cedidos a diversas categorias da receita federal, aos Pro
curadores da República; aos Procuradores Autárquicos 
e Assisterites Jurídicos; aos Fiscais de Contribuições Pre
videnciãrias; e aos Fiscais de Tributos do Açúcar e do 
Álcool. 

Como se trata, indiscutivelmente, de uma justa reivin
dicação, e visando à correção do tratamento discrimina
tório atualmente existente, solicito a incorpOraÇão do 
oficio anexo, da Associação dos Agentes de lnspeção do 
Trabalho de Sergipe, ao texto destas considerações. 

Solicito, igualmente, a incorporação do Memorial 
anexo, de servidores de nível mêdio da Delegacia Federal 
da Agricultura no Estado de Sergipe, que me foi envia
do, em nome dos signatários desse documento, pela Se
nhora Ma ria Odete Vasconcelos Barroso, contendo rei
vindicações no· âmbito da política salarial vigente. 

Verifica-se, pela leitura dos mencjonados docum!mtos, 
que o funcionalismo público civil da União, inquieto e 
descontente, está sofrendo as conseqUências de um injus
tificável e desumano achatamento salarial, principal
mente na situação atual de uma explosiva hiperinflação 
que anula a capacidade aquisitiva -dos assalariados e tra
balhadores, em geral. 

Eram estas as considerações que desejava tecer, nesta 
oportunidade, manifestando a minha integral solidarie
dade ao funcionalismo público de Sergipe e de todo o 
Brasil, principalmente às camadas mais humildes e des
protegidas dos servidores públicos. (Muito bem!) 

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

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DA IN.SPEÇÃO. 
DO TRABALHO DE SERGIPE 

Aracaju, 19 de setembro de 1984_ 
Ofício S/N 

Da Associação dos Agentes da Inspeção do Trabalho_ em 
Sergipe 
Ao ExmC? Sr. Senador da República- Dr. Lourival Bap
tista 
Senado Federal- Brasília- DF. 
Ass.: Reivindicação (faz) 

Insigne Parlamentar; 
Vimos pelo presente solicitar a V. Ex' apoio no senti

do de interceder junto aos setores competentes, p3.ra ex
pedição do Decreto-lei, estendendo as seguintes vanta
gens do Decreto-lei nC? 2.074/83 aos Fiscais d_o Trabalho: 

"I - A restituiçãO da Gratific_aç_ão de Nível Su
perior de 20% s_obre o básico; 

2-- Gratificação de Desempenho de 40% calcu
lada sobre a maior referência da categoria." 

Cabe ressaltar que, estes beneficias já foram cOncedi
dos até o presente, a; 

- .. Diversas categorias da receita federal 
Decreto-lei n9 2.074/83; 
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- Procuradores da República, Decreto-lei n' 
2.014/83; 

- Procuradores Autárquicos e Assistentes Jurí
dicos Decreto-lei n'ó' 2.117/84; 

~ Fiscais de Contribuições Previdenc:iãrias, Dec. 
Lei n9 2.128/84, e; 

-Fiscais de Tributos do Açucar e do Álcool, 
Decreto-lei n9 2.154/84." 

Informamos, ainda, que nossa reivindícã"ção está pro
tocolada no Gabinete Civil da Presidência da República 
sob o n9 PR-3.439/84. Assim~ Conforme coordenação de 

_ nossa Federação, a manifestação de apoio de V. Ex' de: 
verá ser diriil;ída _ao: 

-Ministro Chefe do Gabinete-Civil da Presidên: 
cia da _República, Prof. Leitão" de Abreu: 

-Ministro Chefe da Secretaria de Planejameriio 
da Presidência da República, Dr; Delfim Netto; 

- Ministro de Estado da Justiça, Dr. Ibrahim 
Abi-Ackel. -

Para fins de divulgação, pedimos o especial obséquios 
de nos fornecer cópia dos expedientes encaminhados. 

Salientamos que a finalidade de nossa luta, não é bus
car privilêglos, e sim melhores condições de _trabalho, 
com retribuição -salarial mais justa vez que exercemos a 
polícia administratiVa do trabalho, com o fim de velar 
pela fiel aplicação das normas de pjoteção ao trabalho, 
essenciais à manutenção da paz e da justiça sociaL 

Certos da solidariedade de_ V. Ex~ em prol da classe, 
_agradecemos e, aproveiamos a oportunidade para reno
var nossos protestos de elevada estima e distinta conSide
r·ação. (Muito bem!) 

Atenciosamente, - Maria Mazzarello Andrade de 
Mendonca, Presidente. 

Aracaju, 24 de _agosto de 1984 
Excelentíssimo Senhor Senador da República 
Dr. Lourival Baptista 

Ao transCorrer um ano e oito meses das eleições de 15 
de novembro de 1982, data em que nós, serglpanos, op
tamos pela escolha de nomes honrados para comporem a 
elite de nossa representação política junto ao Poder Le
gislativÕ de nosso País e, dentre esses noriles-o d.C V~-Ex•, 
induzidos por feliz e oportUna inspiração advinda de 
Deus, nOs indicando assim a provável sarda para a Crise 
que assola a Nação e que, dependerá exclusivamente de 
como pensam e agem nossos iepresentantesjunto as Ca
sas Legislativas de nosso atual Governo, nóS, na c-on.: 
dição de pertencentes a tão injuStiçada classe_de servído
res federais de nível médio, com atribuições na ârea de 
apOiO -adlninistrativo, sendo atividade-meio sem a qual 
não subsistiríãffi as atividades-fins, somos levados a ape
lar em busca da salvação no referente a remuneração de 
nossa classe, o que esperamos seja feito por todos os de
mais colegas dos outros Estados. 

Assim sendo, não só os servidores do MiniStério" da 
Agricultura como todos oS demais da AdministraçãO Dí-
reta, fieiliib ao achatamento salarial e a ãtuaJ tabela di 
seus_ vencimeptos (anexa), se vêem, a cada dia que passa, 
descrentes da importância e valor que lhes ê devido por 
quem de direito e, vislumbrando um horizonte repleto de 
incertezas e prováveis decepções, recorrem a V. Exf., na 
Certeza de obterem o amparo e comPreensão no sentido 
de intercederjuntqs aos _órgãos constituídos, em defesa 
daqueles que junto às urnas sufragaram o nome do ilUs
tre representante, na certeza de que naquela ocasião, op
tara-m pela esc-olha mais indicada à defesa dos interesses 
dos menos favorecidos da sorte e que, por isso mesmo, 
maiS sofrem no desprender do esforço sobre-humano vi-

- sande" sOerguer o País, constituindo-se para a História, 
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como classe injustiçada de uma Nação outrora feliz, pro
gressista e humana. 

Calcados no crédito de termos usado o instrumento do _ 
voto direcionado à escolha certa, apelamos mais uma vez 
a V.Ex' a diligenciar junto aO Governo Federal, na ten
tativa de sensibilizá-lo, buscando soluções que resolvam 
o problema de remuneração do servidor público que po
derá cair no ridículo de tornar-se verdadeiro mendigo a 
vagar pelas repartições federais, constituindo um exêrci
to de descontentes miseráveis, a exemplo daqueles que 
construíram a Torre de Babel, a fim de satisfazerem os 
desejos e caprichos de alguns poderosos daquela época. 

Conhecedores do espírito humano e compreensão de 
V. Ex', aguardaremos a manifestação que for desenvol
Vida nq sentido de nosso apelo e certos de existirmos 
como seres hum.anos, portantO iguais perante a Deus e, 
jUlgados pi:lo mesmo tribunal divino quando por ele for-
mos chamados. -· 

Por fim, equanimidade não fere, só repara. 

_Sem mais, Sl!-bscrevemo-nos, 

AtCnciOsamente, -Maria Odete Vasconcelos Barroso. 
Em nome dos que se fazem presente pelo abaixo
assinado anexo. 

ANEXO 
(Art. 19, parágrafo único, do Decreto-Lei n9 2.l10, 

de 25 de junho de 1984) 

CARGOS E EMPREGOS DE NIVEL MI':DIO 

Referência 

NM-1 
NM-2 
NM-3 
NM-4 
NM-5 
NM-6 
NM-7 
NM-8 
NM-9 

· NM-10 
NM-11 
NM-12 
NM-13 
NM-14 
NM-15 
NM-16 
NM-17 
NM-18 
NM-19 
NM-20 
NM-21 
NM-22 

-NM-23 
NM-24 
NM-25 
NM-26 
NM-27 
NM-28 
NM-29 
NM-30 
NM-31 
NM-32 
NM'33 
NM-34 
NM-35 

Vencimento ou Salário 
(CtS 1,00) 

a partir de 1-7-84 

100.000 
104.700 
109.800 
115.000 
120.600 
126.500 
131.500 
137.200 
143.200" 
148.800 
154.500 
160.300 
166.600 
173.000 
179.000 
186.500 
192.700 
200.000 
207.700 
216.700 
227.400 
238.600 
250.400 
262.900 
275.900 
289.500 
303.900 
318.900 
334.600 
351.200 
368.500_ 
396.400 
432.000 
470.700 
512.800 
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DE l[GAC I A FEDERA L D.l-. AGR! CU L 1 UR!-. NC.' ($]AD C' D.E:~_-S f. RG I Pl 

R[LAÇÃO COM ASSii'ATURAS DE SERVIDORES CE ~1VEL MÉDIO. 

Administ!"~tivo 

AC::dnist:-ati vo 

Ag"mte. A:::l:-:-.ini::.t-ativo 

Agente Admini-::;~·ativo 

Agente Admin:i-st:;;:::tiVo 

Agenb:. ACminiztret.ivo 

AgentE Admini~tr.etivo 

Agente A:imini.::'.::r'ativo 

Agente Administ:retivo 

Agente Administrativo 

A=si~tente A::irr.inü:tret::i.vo 

AJentE. Admir;istrativo 

l\ger.t~:. Adm:ini::.t--ativo 

A:; ente ds V_i_;il5nç:i a 

:G:lnch.±or-. de Vc.:lci.üos: 

Aux, Opa:ra:::ional cim A~op8:::uá:-ia 

Agente dE Vigilância 

Agc::'lte de Po:--ta!"'ie 

Agente Administrativo 

Aux. O;:lerec:ione.J. em ·Agropecuá.-ia 
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O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO~{PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O problema das enchenteS rio Stif do País, na mesma 
região comumente fustigada pelas geadas, sugere possam 
tais intempéries ocorrer todos os anos - com enorme 
prejuizo à produção agropecuâria e mesmo aos centros 
urbanos -- assumindo as características devastadoras 
das secas nordestinas. Ocorrendo o fenômeno, eSte ano, 
com a mesma violência do ano passado, não apenas sig
nifica crescente áepãuPeramentó da economia dos Esta
dos sulinos, como sugere a possibilidade da existência de 
causas controláveis, mas, at~ agora, sem um levantamen
to -criterioso. 

Se as causas devem ser buscadas, pelos nossos institu
tos de pesquisa de climatologia e de preservação dos re
cursos naturais, pela defesa do meio ambiente, outros as
pectos podem ser estudados pelas próprias populações 
interessadas, por via de órgãos existentes na região.-

Assim, com a coordenação da AICRS, várias entida
des do Rio Grande do Sul em Santa Catarina estão unin
do esforços para possibilitar, no menor espaço de tempo 
possível, medidas que atenuem o problema das enchen
tes naqueles municípios. 

Foram mobilizadas, nesse mutirão, a Associação ·das 
Indústrias e Comércio de Rio do Sul; a Associação dos 
Engenheiros do Alto Vale do Itajaí; o Clube de Diretores 
Lojistas de Rio do Sul; a Federação dos Diretores Lojis
tas do Estado-de Santa Catarina; o Sindicato do Com!:r
cio Varejista de Rio do Sul; o Sindicato dos Empi'egados 
no Comércio de Rio do Sul; o Sindicato das Indústrias 
da Construção e do Mobiliãrio; o Sindicato das Indús
trias de Mandioca do Alto Vale do- ltajaí; o Sindicado 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico; a Câmara Júnior de Rio do Sul; o Governador 
do Lions Clube 1-10; o Governador do Rotary Clube 
Distrito 45; o Lions Clube e o Rotary Clube Rio do Sul, 
além da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. 

O plano de trabalho da comissão conSiste, a curto pra
zo, na imediata solução do problema da falta de comuni-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Agente: Ad.>linist:retivo 

gente Administrativo 

O..gente Adminisb"ativc 

O..gente Administrativo 

a.tilografo 

gente Administrativo 

Aux. 0;.:. er.1 Agrop~cuÓ!"ia 

Agente Administretivo 

Agente .Administrativo 

,!!,gente- Administrativo 

_ca_ções. informações e previsões precisas das barragens 
de ltuporanga e Taió com a cidade de Rio do Sul; no es
clarecimento minucioso sobre a operação e Tunciona.: 

- menta das barragens, detalhadas as últimas cheias; na 
prestação de esclarecimentos técniCos detalhados sobre 

-esfudõs e levantamentos de órgãos públicos com relação 
aos rios, seus pontos de estrangulamento e medidas- de 
d_es_ass_o_r_eam_ento, retificação e desobstruções em pontos 
críticos, _como ·aterros diversos, objet_ivamente: os da_ ilha 
dos Bugres, ponte Ivo Silveira, curva do JÕckey Club~. 
aterro da ponte de Lontras e Salto do Pilão. A médio 
prazo, a reali~ção das obras necessárias para a redução 
das cheias e, a longo prazo, a preservação do meio am
biente, impondo o estudo permanente do problema das 
iriiindações. 

Ao relatar a· trabalho de coordenação da AICRS, es
perainos que as- aUtOridades est:iduaís e redef3is se unam 
a ele, para o perreito equacioiuúllento- e solução do 
problema das enchentes em Rio do Sul. (Muito beml) 

O SR •. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gã.stão MüUer. 

O SR •. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
as pragas nãO só atingem a área Política, ou seja, Com 
doenças impertinentes, como a do _Sr. Presidente da Re
pública, que lhe prejudica o trabalho e prejudica-lhe o 
bom humor, chegando a ponto dele ver em comícios das 
oposições, ooofrido_ em ordem e respeito às leis vigentes, 
com ameaças as instituições vigentes, bem como bandei
ras vermelhas, como perigo eminente da comuniiação 
do Brasil. 

Esquece-se que a bandeira do PMDB tem partes ver
me~h_as e nem_ por isso o nosso Partido é .. vermelho". 

Ainda no sábado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o 
Sr. Vice-Presidente da República que cãi do cavalo e 
cOntunde-se, enfim as __ pragas estão soltas. A tingem os 
Municípios de: Diamantino, Denise, Tangará da Serra, 
Barra do Bugres, N ortelândia, Arenâpolis, Alto Para
guai e São José do Rio Claro, pelos gafanhotos, também 
(as pragas). 
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Na última semana, Sr. Presidente, Srs. Senadore...:;, re
. cebi a notícia, por escrito, assinda pelo pesquisador da 

EMBRAPA, Dr. Gilson W. Cosenza, da praga de gafa
nhoto em Mato Grosso, na região ~arte do Estado. 

São -milhões de gafanhotos que proliferam na Chapa
"da dos Parecis e daí decolam numa verdadeira invasão 
aérea, por imensa área, devastando todas as plantaÇÕes e 
mesmo a vegetação autóctone. 

O meu pronunciamento visa, Sr. Presidente, Srs. Sena
doreS, riãO--s-ó tran-screver o documento que me foi envia
do pelo pesquisador, como também, levar um apelo aos 
órgãos- engajados no problema, a fim se atacar com ener
gía essa pi'aga dos-gafanhotos que vai produzir-Unúnor
~me prejuízo aos agricu1tores. 

Le:io, Sr. Presidente, Srs. Senado_res, o Relatório de 
Viagem, do Técnico citado: 

RelatÓrio de Viagem 

Período: !la 14f09/84 
Locál: Cuiabá-MT e biamantino-MT 
Objetivo: Verificar_infestação de garanhotos no Municí

--Pio de Diamantino. 

Devido ao surto de garanhotos que estão_ danificando 
a cana-de-açúcar e pastagens no Município de Diamanti

-nO~ parti -para Cuiabá no dia II de setembro. 
~Chegando em Cuiabá participei de uma reunião com a 

presença do Dr. Mário Neide Oliveira Teixeira, Presi
dCmte da EMPA, Mareio Castrillon, Diretor~Técnico da 
EM~A,_9_onçalo Sabino Lobo,_P_esquisadotda EMPA e 
Carlos Diogo Mota Garcia, Diretor Comercial da CO
PRODJA, Cooperativa cujos canaviais estão sendo in
festados. Carlos Diogo narrou que os canaviais estão
sendo atacados pela praga há cerca de 20 dias e pulveri
za_ções _estavam sendo realizadas, tanto via aérea como 
terrestre, mas assim que uma população era controlada, 
outra nuvem pousava sobre os canaviais exigindo outra 
pulverização. Narrou também que se tem notócia de ga
fanhoto atacando arroz em regiões próximas desde janei
ro deste ano e os canaviais da Usina Branca estão sendo 
infestados desde há 90 dias. 

Deslocamo_-nos no dia seguinte para a região infesta
da, de avião,juntamenteceom o Sr. Alviar Rother, Presiw 
dente da COPR.OôiA. Verificamos que as áreas preferi
das pelos gafai1Jiotos eram as de Cana plantadas n6 -início 
do ano e que de acordo com o Sr. Ro_ther já h_avía_rn Sido _ 
pulverizadas 2 vezes. Contando os insetos mortos no 
solo verificarrios uma concentração de 40 por m2• 

Em seguida nos deslocamos para rodovia em direção 
ao Sul por uns 70 km, percorrendo este trajeto nos en
contramos com 3 nuvens de gafanhotos cruzando a es
trada na- direÇii'iO NOroeste-Sudeste, uma delas tinha a 
largura de 3 km e presenciamos sua passagem durante 50 
minutos. De acordo com narrativas posteriores de fazenw 
deiros que percorriam a estrada, esta nuvem passou du
rante3 horas e por urn trajeto de 200 km se verificam nu
vens cruzando a estrada. 

Segundo informações de índios Pareeis, a população 
destes gafanhotos vêm aumentando em sua Reserva há 
três anos. Portanto póde-se supor que estes insetos vêm 
se multiplicando há três anos em área compreendida enw 
tre as reservas indígenas Pareeis e Nhambiquara e agora 
entrando em estado de explosão populacional se dirigem 
para novas regiões on-de há alimento, começando por 
3ti0gir Os canaviais das usinas Branca e COPRODIA e 
pastagens vizinhas. 

De acordo com as informações a ârea atingida vai de 
Utiariti a Tángatã da Serra, perfazendo um diâmetro de 
300km. Verifica-se que a população dos gafanhot_os estã 
(fm fase de expansão e postura, assim onde as nuvens 
pousam, além dos danos ocorre a postura formando-se 
novos focos para a próxima geração que ocorrerã justaw 
mente durante o período vegetativo das culturas-de ar
roz, milho e soja. Seguindo a direção observada os gafa
nhotos atingirão a s~guir os municípios de Barra dos Bu
gres, Arenápolis e Nortelândia que contam com extensas 
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âreas de pastagens de colonização e culturas de cana-_de
açúcar. 

Estes insetos são provavelmente da espécie Rhamatho
cerus pictus, medindo cerca de 4 cm. SãQ _cqnheçidos na 
região como'TucufãÇõU gafanhoto crioulo. 

As medidas que se propõem são a pul verízação aérea 
das nuvens de gafanhotos com inseticida UBV de baixa 
toxidez para impedir a expansã-o da ârea infestada e a 
formação de novos focos para a próxima geração. Daqui 
um mês quando aparecerão os saltões -da próxima ge
ração, pulverizar os focos aproveitandá sua baixa mobi
lidade para impedir os danos e a formaçãQ_de novas nu
vens de migração. 

Os inseticidas recomendados são o fenitrothion e o 
malathion, na formulaÇão UBV, que se revelaram os 
mais eficazeS em nosso trabalho anterior de controle ao 
gafanhoto em Minas Gerais. 

Calculamos que haverá uma necessidade inicial de 
70.000 litros destes inseticidas, que somados às despesas 
de pulverizaçãO aérea e transporte para identificaçãO -das 
nuvens e focos- sorilatão uma -qu-antia· de CrS 
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
cruzeiros) para atender às necessidades dos próximos 3 
meses. 

Voltando a Cuiabã no dia 13 do corrente nos encon
tramos com o Senador Roberto Campos, com o Superin
tendente da SUO ECO, Dr. René Pompeu de Pina e com 
os Deputados Jonas Pinheiro e Maçao Tadano a quem 
expusemos a sitUação e fizemos ver da- iteceS,sidade de 
obetenção de recursos para impedir novas infestações. 

O Dr. Pompeu de Pina demonstrou interesse em verifi
car in loco a situação e nos dirigimos novamente de avião 
para os canaviais da COPRODIA, no Município de Dia
mantino oride assistimos à reinfeStação de' f20ha do vi
veiro e clones e variedades, que jã tinham sido pulveriza
dos. 

No dia seguínte; 14 de setembro, tivemos u~a reunião 
em Cuiabã com o Dr. Luiz Carlos Guerra Vitoririo, Sub
Secretãiio da Agricultura do Estado de Mato Grosso, 
João Batista Curti, da Seáetaria de Defesa Ve_ge_tal do 
Ministério aã--Agricultura, Gonçalo Sabino Lobo, pes
quisador da EMPA e os Senhores Alviar RO-ther e Carlos _ 
Diogo Mota Garcia da COPRODIA a quem notifica
mos a situação- e fizerrios ver nossa· parecer. 

Avaliando o que foi presenciado co-ncluimos que a si
tuação é séd<l'tendendo a agravar-se com a infestação de 
novas áreas nos Municípios de Barra dos Bugres, Arenó
polis e Nortelândia, onde há extensas culturas de cana
de-açúcar e pastagens de capim colonião asSim corriõ ha
verá grandes áreas das culturas de milho-, arroz e soja, 
justamente quando a próxima geração dOs gafanhotos 
estará na sua fase mais destrutiva. 

Brasflia, 17 de setembro de 1984. 
Gilson Nestin Cosenza, Pesquisador. 
Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRFSID,ENTE (Lomanto Júnio"r) - Nada 
mais hav'endo a tra-tar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão o_rdinária -de amanhã a !},eguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da_Çâina-:.. 
ra n9 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Câsa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Socil!l, 
tendp 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nll 44, de 198 I (nll 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunfcação deffiassa (rádio, tele
vi.SiO, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorizaçã.o
ou a veiculacão de anúncios e de corrierêiaiS que não se
jãm negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo _ 

PARECERES, sob it% 18'6 e 187, de 1983, das Coni.is~ 
sões: 

: ..... :(te Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorãvel. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 53, de 1977 (n"' 227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dâ outras prOvidências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: --- - -

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da Câma
ra nll 65, de 1979 (n"' 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n"'s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

- -de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, 1 'I 
pronunciamento: contrário; 2"' pronunciamento: favorável 
ao_Projeto e à Emenda de Plenãrio; 
--de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 211 pro

nunciamento": favorável à Emenda de Plenário; e 
.:........_ ae ConStituição e Justiça, pela constitucioniliidade e 

juridicidade do Projeto e da Errienda d.e Plenãrio. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n914, de 1984 (n"' 2.867/76, na Casa_ de origem), cjue 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de l'~ de maio 
de 1943~ para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sah n"'s 299 e 300,_de 1984, das Cernis-
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário. 

Votação, -em turno único, do Requerimento _n"' 181, de 
1984, dos Senadores N~lson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto-lei n"' 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 188,-de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando nos termos do art: 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto -de Lei do Senado _n9 
140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneifo, 
que altera a redação do art. 250. e restabelece os arts. 252, 
253 e 254, todos da Lei n94,737, de 15 de julho de 1965 
----Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei ""' 
1.538, de 14 de abril de 1977. 
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.Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), dO Projeto de Lei d~ Câmara n"' 79, de 1979 {nll 
1.511/75, na Çasa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao l;lrl. 5"' da Lei n9 3.807, de 26 d.e agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob_ n>s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

.:..:.... de Legislação Social, favorãvel, nos termos de 
Substitutivo que ap~enta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridiciâade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-
nado n"'-41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n'~ 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria EsPortiva 
Federal, e dá outras pr_ovidêncías, tendo 

PARECERES, sob n"'s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões:_ 

-de Constitu_i~o e Justiça -1"' pronunciamento: con
trário; 211 pronunciamento: pela constitucionalidade eju
rid\cidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e 

-de Finaneas, favorável, nos termos- de substitutivo 
que oferece~ 

- O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /9 horas e 5 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 13, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua competência regimental e considerando as alterações 
necessárias, impostas pelo interesse da Administiação, 
resolve: 

-Art. J<;> O Quadro de PessoalCLT, Tabela Perma
nente, aprovado pelo Ato N"' 8, de 1976, alterado pelos 
Atos n•s 40, de 1979; 64-A, de 1979; 17, de I982; 18, de 
198~ e 18, de 1983, todos da COinissão Diretcu:a, passa a 
vigorar acrescido de 6 (seis) empregos de Contador do 
GrupO - Outras Atividades de Nível Superior- Códi
go SFMNSM924 com a estrutura constante do Anexo deste 
Ato. 

Parágrafo único. Os empregos de que trata este Ato, 
serão providos· por concurso público, de cujos candida
tos se exigirá, além de diploma de Bacharel em Ciências 
Contâbeis, experiência prOfissional de, no mfnimo, 3 
(três) anos. 

Art. 29 Os servidores admitidos nos termos deste 
Ato terão ex.ercfcio obrigatório nos órgãos cujas ativida
des sejaril de administração financeiro-orçamentária e 
Auditoria. 

Art. 3"' A Subsecretaria de_ Pessoal fará publicar a 
tabela a que se refere_o art. 1"', atualizando o número e a 
distribuição dos empregos, de acordo com o disposto 
neste Ato. 

-Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste 
A to correrão à conta de recursos orçamentãrios próprios 
do _Senado Federal. 

Art. 5-"' Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições _em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 13 de setembro de 1984. 

Lomanto Júnior- Martins Filho-- Almir Pinto- Le
noir Varga.s - Raimundo Parente - Henrique Santillo. 
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ANEXO 

(Art. I<~ do Ato da CorriiSsão Diretora 
n'? 13, de 1984 

Grupo -;.._ Outras atividades de Nível Superior 
Categoria Funcional - COntador 
Código - SF-NS-924 

CLASSE. "ESPECIAL" 

N9 do Serv. -- Ref. NS-25_ 
N9 do Serv. ...... Ref. NS-24 
N9 do Serv. - Ref. N~-23 
N' do Serv. - Ref. NS-22 

CLASSE."C" 

N9 do Serv, - Ref. NS-21 
N'9 do Serv. - Ref. NS-20 
N9 do Serv. - Ref. NS-19 
N"' do Serv. - R_ef. NS-18 
N9 do Serv. _- Ref. NS-17 

CLASSE."B" 

N~> do Serv. -- Ref. NS-16 
N'>' do Serv. - Ref. NS-15 
N"' do_Serv. --Ref. NS-14 
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N9 do Serv. 
N"' do Serv. 
N'~ do Serv. 
Nl' do Serv. 
N9 do Serv. 
N<~ do Serv. 
N9 do Serv. 

CLASSE."A" 

"' 6 (seis) claros de lotação. 

-Ref. NS-tl 
_;_ R.eCNS-1 o 
-Ref. NS-09 
- Ref. NS-08 
-Rei Ns:o7 
- Ref. NS-06 
--: Ref. NS-05 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

NY 16, DE 1984 

A Comissão Diretofa do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e nos 
termos dos Artigos 7o, 47 e 483, § so, do Regulamento 
Administrativo, aprovado pela Resolução n9 57, de 1976, 
e tendo em vista o que dispõe os A tos n9s 18, de 1976 e9, 
de 1980, resolve baixar o seguinte Atq: 

Art. 19 Fica aprovado, na conformidade das discri
minações dos Quadros I a V, anexos, o Orçamendto In
terno do Fundo de Informática e Processamento de Da
dos do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercí
cio finance.iro de 1984. 

Art. 2'~ Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.- - · 

N~> do Serv. - Ref. NS-13 
N"' do Serv. - Ref. NS-12 -

Senado _Feder;tl, _13 de setembro de 1984 . ...;·Lomanto 
lftni~!"_-::- Ma._rtins Filho - Almif Pinto- L~noir Vargas 
- Ra.hpundo Parente - Henrique Santillo. -
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N9 14, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua_ competênc_i~ regimental, resolve: 

Art. J'l Ficam ci.=iadas nos termos do art. 537 do Re-
gulamento Administrativo 2 (duas) retribuições aces
sórias equivalentes a FG-4 destinadas aos Servídores en
carre-gados do_ registro de presença dos Senhores Senado-
res. 

Art. 2'~ Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicaçãQ._ 

Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Siila da Comissão Diretora, 13 de setembro de 1984. 

- Lomanto Júnior - Martins Filho - Almir Pinto -
:-L.eoQ1r Vargas- Raimundo Parente- Henrique Sati

tillo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N9 15, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua competência regimental, e à vista do art. 537 do Re
gulamento Administrativo, resolve: 

~rt. l'l Ficã.m criadas 5 (cinco) retribuições aces
sórias, equivalentes a FG-3, destinadas a Taquígrafos 
Legislativos, que ocupam a função de Supervisor. 

Art. 2'~ _Este Ato entra e~ vigor na data de sua 
publicação. -

Sã.la da Comissão Diretora, 13 de setembro de 1984. 
-lomanto Júnior - Martins Filho - Almir Pinto -
Lenolr Vargas -.RaimUndo Parente - Henrique San
tillo. 

e.z.OO -SfNA.OO FEO~RAL. 

1:!2. e' !I • FVNOO O~ INfORMÁTICA E PROCESSAMENTO OE DADOS "00 _SENADO FEDERAl. - FUNDAS EN 
EXERC:fClO DE" 1984 A.tu.:xo 1 

R EC.E !TA 11/83 

EM Cr,l.OD 

c~ a 1 • o C I' ( C t Y l C • Ç l 0 ltUI~ tC AI r oH TCt 
CJ.fLIOAI• 
CCOIOCIIICt. 

1 - RECURSOS VlrlCUlAOOS 
21.700.000,00 

TRANS FEREJI C I AS --coRRENTES 

Recursos. ·consignados no Orçamento da União, nos tenil_os dos §§ 39 e 49. do 
Artigo 483, da Reso1ucão 'nço 58. de 1972. com a nova redação dada pela RE!-

SQ1vcão nQ 57, de 1976. do S:anado Federal, a serem executados pelo 

FUNDASEN. 21.700.000,00 50 

2 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - -
194.800.000,00 

RECEITAS CORRENTES 

.Receita Operacional odunda de Orgãos da União, a ser executada riõS -teritfos 
do§ 2Q~ do Artigo 49, do Ato nQ 09. de 1980, da Comissão Ofretora do Sen! 

elo Federal. 194.800.000,00 9D 

~·~~Sf. eou.tnr" :-T:":~tctlfU ~IYC~SU 
21.700.000,0D i194.BOO.OOD,DD 
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[
CZ.~\1 • 5ENA00 FCOE Rt.t. . ti~•~ÜCT0--0-(_]_9-84-----------,-c-"_"_O_S_D_O -,-,-,-.-5-AS-,-,-N-T_E_S_ .. • 

~a.~:S • fi.J:IOO DE: INFOJIMÁTICA- E' PROCESSAMENTO OE OAOOS 00 S!.,•AOO FEDERAL • FU."'OA.SEN AN!. X O 

PROGRAMA DE TRABALHO n 8' 

e li o r 8 o 

01 0702<4 

095000 

LEGISLATIVA 

AOHINISTRAÇÃO 

PROCESSAMENTO OE DADOS 

f:M Cr. lPO 

• Fundo de Informãtica e Processamento de Dados C:o Senado Feder-al 

* Recursos PrÕprios 

TOTAL 

O:ERC!C IO DE 1984 I tl. 1'3 • FUN!lO OE INFOR ... ÃTICA E PROCESSAMENTO OE DADOS DO s ADO F"EOERAt.. - FUNMSEN 

NATUREZA DA DESPESA 
ElA_ Cr$1,00 

C Ó D I O O tS;>tCII<ICAÇ7.:0 ' Oft:>IN .... !\10$ 

3.0.0.0 OES?ES~S CORKE:XTES 
-

3._1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 

3.1.2.0 I".ATERIAL DE CONSUMO -
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS -
3.1,3.2 OUTROS S1RVICOS E ENCARG~S -

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 

4.1,0.0 INVESTHIENTOS 

~I 

216.500.000,00 

16.500.0DO,CO 

15.500.000,CO 

15,500,000,CO 

[216.500.000 ,0~15. :~ 

RECURSOS OE. 101:1.\~ ... 

, ,., 
O>~UHo(>tf( 

0\/TIIU fOHfC! 
cun:~•• te:~ ... C4 

4Mtt.I.CI.'IDOS t C\,tl<t~<QS 

65.500.000,00 

66.500.0CO,GO 

21.1oo;ooo ,oo 44.800.000,00 66.500.000,00 

- }00. DOO .000 ,00 100.000,000,00 

- 100.000.000,00 100.000.000,00 

so.ooo.ooc ,oo 

so.ooo.ooc.oo 

4.1.2.0 EQUIPA.'1ENTOS E MATERIAL PERr.ANENTE - - .. - 50 ,llOO.OOO ,00 'so.ooo.ooc,oo 

-

[~ ~- ~ ;. 
:. ~ ~ 

-:o 

lr>-ti'O..: 
i~ 
! i"'! 
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[ •• •• ·••••ou "·. RAC ">ERC!CIO Ot 1964 
Mlf:X~ ,2: fJ ·fUNOO OE 11:n .P.!ATICA E PROCESSAMENTO O( OAOOS DO SEI\ .,.o f'EOERAL • FUNO.\SEN 

NATUREZA DA DESPESA J.La) 1 

RCCUASOS OE õODIIS 4$ FQ).I'rt.~ 

EM "Ci'$1,00 

ci)IIIIO E ~ r E t L r I t "' Ç J. O JIIJ(LEI<ENTOUU .. (L(Wtllf(l ~HGC~I4 C~o..tw::.o, 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 166.500.000,CO 

3.1:0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 166.500.000 co 
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSU:~O 66.500.000,00 66 .SOO .000 ,CD 

3.1.3.0 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 100.000.000.00 100 .OOO.OOO,GO 

3.1.3.2 OUTROS SERV[COS ~ ENCARGOS 100.000.000,00 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL so.ooo.ooo,co 

4.1.0.0 INVESTie.OOOS 50.000.000 ,GO 

4.1.2.0 EQUIPW.ENTOS E 'MATERIAL PERMANENTE so.ooo.ooo,oo so.ooo.ooo,co 

•!m 
~~~i 
f 't?'~ 

~ 
i'-I 

cif0"'1. t. OIURG. S0Cili$[~JT~U DEn COII~EMU'JTOTAI. Dtll!. COR~CNTCIJ 

- 166.500.000,00 166.500.000,00 
C'Gt.lLOUr.ore••mLl rT~~'L UalL 

SO.OGO.GO:l,Gv 21€.::..~3.000.00 . 

·~ DIIJ ·SEN'400 f'EO~RAt. EXERC!CJO DE 1984 
2.133 •f'Ut::::O GE INFORMt:TIC:. E PROCtSS.e.M~NTO D! DAOI:i~ 00 St:t.. .. OO FEDERAL • FUNOASEN 

DEI'ONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS 11/83 " 
EM Cr$1,00, 

I ' ' ' ' ' ' '. ' ' 
f I • ~ Cl 6 I C • C I e r .. o C I A~ r$ r ~ ~ 'IP,CI,IC•C1R r" O fI" ~ r • r a ~ 

RECEITAS CORP.E::TES 216.500.000,00 DESPESAS CORRENTES 166.500.000,00 
TRArtSFERfNCIAS CORRENTES 21.700.000,00 DESPESAS DE CUSTEIO 166.500.000,00 

RECURSOS E OUTRAS FD,TES 194.800.000,00 

SUPERAVIT 50.000.000,0' 

TOTAL 16.500.000,00 TOTAL 216.500.000,00 

SU?E~VIT DO ORÇAl{ENTO CORRENTE 50.000 .o o o ,00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000.000.00 

INVESTIMENTOS 50.000.000,00 

TOTAL 50 .o o o .o o o ,00 TOTAL so.ooo.ooo,oc 

(TU 
I 

.\ ~~p 
~l\~ ! .. l!; ' I i i ... 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
. N• 17, DE 1984 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua competência reghnental, 

Considerando a absoluta necessidade dos órgão admi
nistrativos da Casa e Gabinetes de Senadores no tocante 
a recur$os humanos para execução de _trabalhos especia
lizados de datilografia, consoante ExpoSição de Motiv_os 
da Subsecretaria de Pessoal, reSolve: 

Art. }'1 O Quadro de Pessoal CLT, Tabela Perma
nente, aprovado pelo Ato n~' 8, de 1976, alterado pelos 
Atas n•s 40, de 1979: 64-A de 1979; 17, de 1982; 18, de 
1982 e 18, de 1983, todos da ComissãQ Di_retora, passa a 
vigorar acrescido de 150 (cento e cinquenta) empregos âe 
Datilógrafo do Grupo-Seryiçcis AUxiliares Código SF
SA-NM-802 com a estrutura constante do Anexo deste 
Ato. 

Parágrafo único Os el:npregos de que trata este artigo, 
serão providos por concurso público a ser realizado no 
prazo de 90 dias a contar da publicação deste Ato, sob a 

DIÁRIO Db CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

coordenação e supervisão do Primeiro-Secretário, _ a 
quem competirá expedir os atas complementares neces
sários à execução do respectivo processo--Seletivo. 

_ Art. 29 Aos servidores admitidos no Quadro de Pes
soal CL T na forma deste Ato se aplicarão as disposições 
da Resolução n9 146, de 1980 decorrido o estágío picha
tório de 2 anos a contar da data de admissãO. 

Art. 3., A Subsecretaria de Pessoal fará republicar a 
tabela a que se refere o art. 1"', atualizando o número e a 
distribuiÇão dos empregos, -de ac-ordo com o disposto 
neste ato. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste 
Ato correrão à conta de recursos orçamentários próprios 
do Senado FederaL 

Ar L 59 __ Este Ato entra em vigor na data de sua 
publi~ção. 

- Art. _6\" Revogam-se as disposiçOes em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 19 de setembro de 1984. 

- Moacyr Dalla- Lomanto Júnior- Martins Filho
Milton Cabrai- Almir Pinto - Lenoir Vargas- Rai
mundo Parente - Henrique Santillo. 

Setembro de 1984 

ANEXO 
(Art. i"' do Ato da Comissão Diretora n\" 17, de 1984) 

Grupo - Serviços Auxiliares ' 
Categoria FUnciOnal- Datilógrafo 

N" de Serv. 
N'i' de Serv. 
N'i' de Serv. 

Nq de Serv. 
N., de Serv. 
N'i' de Serv. 
Nq de Serv. 

N'i' de Serv. 
N'i' de Serv. 
N'i' de Serv. 
N9 de Serv. 
N9 de Serv. 
N'i' de Serv. 
N., de Serv. 
N9 de Serv. 

CLASSE "ESPECIAL" 

CLASSE "B" 

CLASSE "A" 

-Ref. NM-23 
-Ref. NM-22 
-Ref. NM-21 

-Ref. NM-20 
-Ref. NM-19 
-Ref. NM-18 
-Ref. NM-17 

-Ref. NM-16 
-Ref. NM-15 
-Ref. NM-14 
-Ref. NM-13 
-Ref. NM-12 
-Ref. NM-11 
-Ref. NM-10 
-Ref. NM-09 



DIÁRIO 
ANO XXXIX - N• 118 

I - ATA DA 159• SESSÃO, EM 27 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.I -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer encaminhado à Mesa 

1.2.2 - Comunicaçio 

Do Sr. Senador Martins Filho, referente à filiaçã·o 
de S. Ex• ao Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

Designação dos Srs. Senadores Álvaro Dias e 
Helvídio Nunes para integrarem a Delegação Brasi
leira que comparecerá às reuniões do Parlamento Eu
ropeu e do Parlamento Latino-Americano, a 
realizarem-se em Estrasburgo, República Federal da 
Alemanha, no mês de outubro vindouro. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR MOACYR DUARTE- Justificando 
projeto de lei, que encaminha à Mesa, objetivando 
conceder aos fornecedores de cana das unidades au
tônomas alcooleiras os mesmos direitos e obrigações 
consagrados em relação aos fornecedores de cana das 
usinas produtoras de açúcar. 

SENADOR HELVIDIO NUNES - Conclusões 
gerais do Seminário Nacional s_obre o Estatuto da 
Microempresa. 

1.2.5 - Leitura de projito 

Projeto de Lei do Senado n' 192/84, de autoria do 
Sr. Senador Moacyr Duarte, que altera o Decreto-lei 
n'~' 5.998, de 18 de novembro de 1943 e a Lei n'~'4.870, 
de I'~' de dezembro de 1965, acres-centaiJ.do artigo ao 
Decreto-lei n'~' 3.855, de 21 de novembro de 1941. 

1.2.6 ~Comunicações 

Dos Sr-s. Sen-adores ÃfVaro Dia:s e Helvídio Nunes 
que se ausentarão do País. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEOERAL SEXTA-FEIRA, 28 OE SETEMBRO DE 1984 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.2. 7 - Cpmunlcaçio da Liderança do PDS na Câ;. 
mara dos Deputados 

De substituição de membro em comissão mistã. 

1.2.8 - 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 nv 10/81 (n{i' 1.529/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a aPosentado
ria, com proventos integrais, doS ex-combatentes se
gurados da Previdêncía Social. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

PrOjeto de Lei da Câmara n' 44/81 (n"' 587/79, na 
Casa dC Origem) -que veda aoS vCículos de comuni
cação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais; ie
vist_as, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veicula~ de. 
anúncios e de comerciais que não sejam negociaâos 
produzidos, criados, filmados, gravados copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaçilo adiada p~r falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 53/77 (n"' 227/75, m 
Casa de origein) que diSpõe sobre condições a obser
var na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 65(79 (n• 4.2S7i71, 
na Casa de origem) que autoriza a alienação de imó
veis rci>idenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. _yotaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 14/84 (n• 2.867/76, 
na Casa de origem) que introduz modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decretowlei n' 5.452, de I' de maio de 1943, para o 
fim de assegurar estabilidade provis_ória à mulher tra
balhadora que CO"iltrair núpcias. Votaçio adiada por 
falta de quo11,1_m. 

Requerimento n{i' 181/84, solicitandO Urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n_' 138/84,-de auto
ria do Senador Nelson CarneirO, que revoga o 

Decfeto-1ei nv 1.541, de 14 de abril de 1977. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n"' 188/84, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado nv 140/84, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação 
do art. 250 e restabelece os arts. 252, 253, e 254, todos 
da Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965 -Código 
Eleitoral - revogando o Decreto-lei n' 1.538, de 14 
de abril de 1977. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n' 79/79 (n' 1.511/75, 
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 
sv da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alteR 
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apre~ 
ciação preliminar da juridicídade). Votação adiada 
por falta de quroum. 

Projeto de lei do Senado n"' 41 J82, que acrescenta 
artigo ao DeCreto-lei n9 594, de 27 de maio de 1969, 
que institui' a Lotéria Esportiva Federal, e dâ outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APúS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GASTA O MVLLER- Artigo do jor
nalista Roberto Marinho, intitulado Sofrimentos e 
anseios comuns, publicado no jornal O Globo, de 23 
do corrente mês. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Reivin
dicação da CooPerativa dos Cafeicultores da Bahia. 

1.5 - .. DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO .. ENCERRAMENTO 

2 - ATA DA 160< SESSÃO, EM 27 DE SE
TEMBRO DE 1984 

2.1- ABERTURA 

22 -·EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicações . 
...;..._De- Srs. Senadores que se ausentarão do Pafs. 

-
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Direlor·Geral do Senado F4deral 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DS BASTOS 

Diretor Industrial 

Rl.IDY MAl.IRER 

Diretor Administrativo 

2.2.3 --Comunicação da Liderança do PDS na Câ~ 
mara dos Deputados 

- De substituição de membro em comissão mistá. 

2.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Designação dos Srs, Senador~ Guilherme Pal
meira e_João Lobo para representar o Senado Fede
ral na posse do Superintendente da SUDENE, a 
realizar-se em Recife-PE. 

-Término do praza para oferecimento de emen
das ao Projeto de Resolução n9 54/84. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da_Câmara ~"' 113/83 (n9 2/83, na 
Casa de origem), de iniciativa--ao" Senhor Presidente 
da Repúbtica, que autoriza o Departamento Nacio
nal de Obras Contra -as .Secas- _DNOCS, autarquia 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Semestre .-.............•••....... r ••••• 

Ano •......•••......•••••••.••••••••.. 
Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

vinculada ao Ministério do Interior, a doar os imó
veis que menciona, situados no Municipio de Irace
ma, Estado do Ceará. Aprovado. Â sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 38/83 (N9 38/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
convênio multilateral sobre Cooperação e Assistên
cia Mútua entre as Direções Nacionais de Aduanas 
(incluídos os anexos I, V, e XIII), celebrado na Cida
de do México, a II de setembro de 1981. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 6/84 (n~' 24/83, 
n·a Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
acordo básico de Cooperação Técnica entre o Gover
•IO da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Coopenitivista da- Guiana. Aprovado. '
ColiliSsãó de Redação. 

. PrOlet(! de !--ei -~o Senado ~~~ 17}84, qu~ dispõe 
sõbre a deduçào_doJucro ÚibutâveÇ p"ara fins do im
posto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro 
das despesas realizadas com a construção, Instalação 

e manuten_ção de creches destinadas aos filhos de seus 
empregados. Aprovado em segundo turno. A Câmara 
dos Deputados 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

-Do &~-SCnã:dor João Calm_on, proferido na ses
são de 26-9-84. 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

. 7'-.COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 159\l Sessão, em 27 de setembro de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Almir Pinto 

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

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio Lucena
Odacir Soares-- Gabi'iel Hermes - Hélio GueirOs --
Alexandre Costa - João Castelo ~Alberto Silva -
Helvfdio Nunes --AJmir Pinto - Virgílio Távora -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martins Filho ~: 
Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- CiCfsampaio 
-Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Luiz Caval
cante ~ Lourival Baptista - Passos Pôrto -:- Jutahy 
Magalhães --. Lomanto Júnior -João Calmon - Ro
berto Saturnin_o_ ~ Morvan Acayaba - Amaral Fur)an 
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique San
tillo - Mauro Borges - Benedit_o Canelas - Gastão 
Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda --Affonso 
Camargo --Álvaro Dias - Jaison Barreto - Le_noir 
Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -A _lista de pre
sença a cus~ o c9rnparecimento de 42Srs. Senadores. Ha
vendo núffiero regimental, deélaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, 
O Sr. l~'-Secretário procederá à leitUra do Expediente. 

-1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

(Da Comissão de Redação) 
PARECER N• 537, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Lei do SenadO nl' 65, 
de 1984-DF. 

Relator: Senador Alberto SOva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

- f.efdo Senado n~' 65, de 1984-DF, que dispõe sobre ore-

posicionamento de servidores do Plano de Classficação 
de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dã ou-
ti-as j;Tovidêlicias. · 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente- Alberto Silva, Relator- Almlr Pin
to. 

ANEXO AO PARECER. N• 537 DE .1984 

Redação final do Projeto de Lei n~' 65, de 1984-
DF, que dispõe sobre o reposicionamento de servido
res do Plano de Classificação de Cargos do Serviço 
Sivil do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta;_ 
Art. 19 Os servidores incluídos no Plano de Classifi

~ção:de Ca_rgos de que trata a Lei n~' 5.920, de 19 de se-
·tCmbro de 1973, na qualidade de concorrentes à terceira 
etapa das !Jle5mas categorias funcionais _de que consti
tuíam_ clientela originãri<i, ·serão localizados nas referên-
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cias em que foram posicionados os demais servidores de 
igual situação funcional, efetivando-se a seguir, as pro
gressões funcionais obtidas até a data da vigência desta 
Lei. 

Art. 2~> O reposicionamento de ciue trata o artigo an
terior independerá de claros na lotação, qui-fiCã.r3. auto:...,
maticarnente reãjustada, com observância dos percen
tuais fixados para 'a progressão funcional. 

Art._31' Os efeitos financeiros decorrentes da apli
caçã-o desta Lei são devidos somente a partir do início di 
sua vigência. 

ArL 4~' Esta Lei entra em vigor ria data de sua publi~-
cação. 

Art. 5<~ Revogam-se as dispoSições em--Contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Atmir Pinto)- O expediente 
lido vai à publicação, 

Sobre a mesa, ComuriiCaçãõ-qUe vai ser lída pelo Sr. 1~"

Secretãrio. 

É lida a seguinte 

Em 28 de setembro de 1984 
Senhor Presidente 

Comunico a V. Ex~ e~ por seu alto intermédio à Casa 
que, tendo me desligado do Partido DemocráticO Social, 
conforme comunicação feita anteriormente, filiei-me, a 
26 do corrente mês, ao Partido do Movimento Democrá
tico Brasileiro. 

Atenciosamente. --Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --O_expediente 
lido vai à pubfícação, -

A Presidência- comunicã- ao Plenário que, põi' indi
cação do Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento 
Latino-Americano, os nobres Senadores Âivaro Dias e 
Helvídio Nunes integra-rão a DelegaÇão Brã.síleira que 
comparecerá às reuniões do Parlamento Europeu e do 
Parlamento Latino- Americano, a realizarem-se em Es
trasburgo, República Federal da Alemanha, no mês de 
outubro vindouro. 

O SR. PRESIDENTE_(Almir Pinto)~ Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

S. Ex'- desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão âOO-óidor)--:.._ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores:_ 

Venho submeter, através do Senado, à elevada consi
deração do Congresso Nacional um projeto de lei que al
tera o Decreto-lei n~'5.998, de 18 de novembro de 1943 e 
a Lei n~" 4.870, de primeiro de dezembro de 1965, acres
centando __ ainda um artigo ao De_creto-lei n9 3.855, Qe 21 
de novembro de 1941. 

Objetiva eSte projeto, ·conforme se dCpre"ende de ·sua 
justífíciição, conceder aos forneê:edôies ·de cana e às- u-ni~ 
dades autónomas alcooleiras, os mesmos direitos e as 
mesmas obrigações que a legislaçã-o atual comete aos 
fornecedores de matéria-prima às usinas produtoras de 
açúcar. -

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de entregar uma cópia 
desta propositura ao eminente Senador Cid Sampaio, 
empresário da área rural, sobretudo empresário da 
agroindústria cana vieira, para que S. Exti, examinando O 
documento, pudesse ao mesmo aduzir algumas conside
rações, melhorá-lo, aprimorá-lo, burilá-lo, enfim. O que 
certamente S. Ex• haverá -de fazer rio curSO deste :Projéto 
de lei pelas comissões técnicas com_petentes. 

Justifico a proposição da seguinte: forma: 

Justificação 

l. Cogita-se,-com a aprese-ntação deste projeto de lei, 
_fruto de a!gpns mes_es de laborioso trabalho, que contou 
com a contribuição valiosa e com a inteligência partici
pativa de representantes de entidades de classe vincula
daS ao setor rural, especialmente ao canaVieiro; comple
mentar a legislação açucareira em vigor, notadamente no 
q~tã:rrge à ecoi10mia alcooleira, não suficientemente en
quadrada, em todos os seus segmentos, pelos instrumen
tos legislativos que servem de base à intervenção do Es
tac!O ·nesSeimpcifiarite componen-te da economia nacio
nal. 

2. Como é sabido, por ocasião da segunda grande 
guerra mundial, viu-se o governo brasileiro em situação 
de graves dificuldades, face ao bloqueio do abastecimen
to.de petr-óleo ã.o_nosso País, que ameaçava reduzir peri
gosamente o nosso desenvolvimento e, por que não dizê-

- -lo, nossa própria subsistência._ Em decorrência de tão 
irave crise de combustíveis, que afetaVa diretamente to
das as ati'ddades produtivas do País, teve o _Governo de 
apelar para diversos recursos energéticos, àquela altura, 
de caráter emerge!lciat, como o álcool motor, o ga!ogê
nio, etc, 

3~ Mas, a par de fenômeno econômico tão alarman
te, era mister cuidar, paralelamente, de medidas de or
dem legal, visando assegurar o êxito da utiliza_ção dos su
cedâneos da gasolina, dentre os quais se desta__cava, em 
primeiro plano, o álcool combustível, sob ç_ontrote Qo 
Instituto do Açúcar e do Á[cooCFoi baixado, então, o 
Decreto-lei n9 5.998, de 18 de novembro de 1943, que, 
apesar de suas imperfeições e inadequações ao desenvol
vimento que veio a atingir a economia alcooleira, consti
tui, ?té hoje, o prinCipal diploma que serve de embasa
mento à sua legislação específica. A despeito das críticas 
que se lhe possam assacar, é imperioso reconhecer que 
e[se- instrumento legal foi de fundamental_ importância 
na superação da crise energétiCa por que passoU o País e 
a t!le se deve, em grande parte, o _êxito da política alcoo-
leira então posta em prática. -

4: ~ bem
1
verdade que, decorridos mais de quarenta 

anos, muitos dispositivos daquele Decreto-lei se tOrna
ram obsoletos e superados pelo desenvolvimento do se
ter e por novas características por eles assumidas, 
tornando-se imperioso, por outro lado, suprir algumas 
falhas e deficiências detectadas no longo período de sua 
aplicação. Está nesse caso, a par de muitos outros aspec
tos importantes, a utilização do mel rico e do mel resi
dual, matérias-primas da fabricação do álcool e que de
vem, por isso, ser objetos de disciplinação legal, abrangi
das, igualmente, no contexto daquela legislação especifi
ca. A _experiência da aplicação do Decreto-lei 5.998/43, 
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, tem revelado a ne
Céssídaáe da" inclusão desSes irisUmos na abrangêi-ú:ia do 
seu artigo [9, ou de qualquer legislação que o substitua, a 
fim de evitar-se o desvio ou a falta de maior controle de 
tão_ importantes elementos destinadOs à fã.bricação do ál
cool. 

5. Por outro lado, apresenta-se-nos tambéru de rele
vante Í}"~lpOrtâ~cia, em decorrência dessa premissa, a 
elasticid~ç!e da fiscalização específica de tais produtos, 
p9r parte do IAA, como sugerido com a alteração dare
dação do artigo II do referido Decreto-lei nl' 5.998/43. 

6. Quanto à alteração do art, 58 da Lei n9 4.870, de 
19 de dezembro de 1965,~por acréscimo de mais um item 
às suas alíneas, trata-se de medida complementar às já 
utilizadas em relação ao açúcar, estendendo-se ao âlcool 
a!>cominações· normalmente inseridas nos Planos de Sa
fra, para os ilícitos previstos naquele dispositivo; em vi-
gor desde dezembro de 1965. __ _ 

7. Cõm-0 chaffiado. ''embargO do petróleo", que"tem 
abalado a estrutura da economia muridial e afetado sen
sivelmente nossa economia interna, erigiu-se o álcool 
como produto fundamental à superação de nossa crise 
energética e solução ideal à segurança de nosso desenvol
vimento~ como fonte d~ energia renovâvel e fator de 
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equilíbrio às diversas regiões do País. Tão importante se 
apresenta esse produto para o futuro ·da economia brasi
leira que o eminente e saudoso Presidente Castello Bran~ 
co, emê-rito estadista, como que numa antevisão profêti: 
ca dos nossos dias, fez baixar, no seu período de gover
no, dois Decretos-leis, o de n~' 16, de 10 de agosto de 
1966, e o de n~' 56, de 18 de novembro de 1966, equipa
rando à figura criminal prevista no Código Penal Brasi
leiro, a saída, recebimento ou transporte clandestino do 
álcool. 

8. Observa-se que a alteração dos dispositivos le_gais 
invocados abrange precipuamente normas de carâter co
minatório, a complementarem o elenco de medidas coi
bitivas de infrações e ilícitos pertinentes ao álcool e ele
mentos indispensáveis à sua fabricação. 

9. A sugestão de aditar-se mais um dispositivo ao Es
tatuto da Lãvoura Canavieira (Decreto-lei "3.855, de 21 
de n_ovembro de 1941) o_u seja:, ao instrumento que até 
h_c?je representa a espinha dorsal da-legislação açucareira, 
visa possibilitar o exercícío de uma série de medidas ad
rilinistrativã"s -que ·melhor se caracteriZariam c6rilo de 
~olítica alcooleira", eis que habilitariam o Instituto do 
Açúc_ar_ e do- Álcool a adotar, em relação ao álcool, as 
ffiesmas norffias legais referentes ao açúcar. Eis por que 
se_ impõe a inclusão, nesse diploma legal, de mais um ar
tigo, extensivo ao _álcool e seih o qual ver-se-ia a autar
quia açucareira imposslbíHtada de exercitar providências 
fundamentais, dentre as quais se destacaria a de fixação 
de QUOlas de produção, especialmente para as destilarias 
autônomas e sem o que seria impossível cumprir deter
minações como as consubstanciadas no Decreto n~' 
83.700, baixado pelo Senhor Presidente da República, 
em 5 de julho de 1979, dispondo sobre a execução do 
Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) e crian
do o Conselho Nacional do Álcool- CNAL e a Comis
são Executiva Nacional do Álcool - CENAL 

i O. Tais medidaS,' além de seus aspictoS le8ais, que 
envolvem, por sua vey:, melhor controle de seus efeitos 
e<:oríOmiCos, apreSentam significatiVa cOnotação d~ na

-tliri!za socíal, por seus refleXos na situação dos fornece-
-- dores de ca_na, que constituem a força básica da econo~_ 

~-~~- agrocan~vle~ra e~ nosso país. 

11. As proposições consubstanciadas no presente 
projeto d~ lei representam, substancialmente, indispen
sável a~ualização do sistema legal de proteção dos forne
cedoies -de .cana, amparada pelo Estatuto da Lavoura 
Cana vieira, considerado à época em que foi editado, o 
instrumento legislativo mais avançado, no mundo, de 
amparo aos homens dedicados a esse tipo de atividade 
rural. -

12. O princípio basilar dessa proteção de natureza 
econômica e social é precisamente o que propicia ao 
agriCu[tor, dedicado ao cultivo da terra, na condíções 
preestabelecidas em lei, o reconhecimento oficial de sua 
qlfalidade de. "fornecedor de cana'', com quota obriga~ 
tória de fornecimento de sua matéria-prima, inscrita, 
para os deyidos fins, no cadastro doiAA. E tão impor~ 
tante ê a aquisição de tal qualidade pelo lavrador de ca~ 
na, nas condições estabelecidas no art. I~' do Estatuto da 
Lavoura Cana vieira, que a lei lhe assegurou a caracterís~ 
tfca de ato constifútiVo de direito, situação obtida aUto~ 
mat!Ca:mente após o decurso do triênio de fornecimento, 
conforme preceitua aquele Estatuto (art. I~> § !~>, do 
Decreto-lei n~'3.855, de 21-11-41) ou do§ 211 do mesmo 
artigo, nos casos de contrato. 

Ü. Nessas condições, o reconhecimento oficial de tal 
qualidade, pelo Conselho Deliberativo do IAA, 
co_pstitui-se, por força de lei, ato meramente declara~ 
tório, visto como, satisfeitas as formalidades da legis~ 
lação _específica, o t("tular se torna automaticament~ "for~ 
necedor de cana", para todos os efeitos de direito, bene~ 
ficiârio de todo o sistema de amparo e proteção repre
sentado pelo Estatuto da Lavoura Canavieira e legis~ 
lação complementar. Isso, além do que representa, para 
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o for~ecedor, em termos patrimoniaiS, a ijuOta oficial de 
fornecimen-tO de cana, de que passa a ser titular. 

14. Ocorre, entretanto, que, se tal situação jii[Idica é 
inquestionáVel quanto aos fornecedores que entregam 
matéria prima para a produção de açúcar, dúvidas têm 
sido suscitadas quanto à extensão de tal sistema prote· 
cionista aos lavradores que abastecem as destilarias au
tônomas de álcool, embora as suas características de in
tegrantes do setor. E como tais dúvidas se têm avoluma
do, notadamente após a vigência do Decreto n9 83.700, 
de: 5 de julho de 1979, que institucionã.lizou o PROÃL
COOL, extrapolando mesmo para a área do poder judi
ciário, impõe-se normalizar tal situação, sob o ponto de 
vista legal, que é preciSamente o- que- se Postula no pre
sente projeto de lei. As modificações legais ora sugeridas 
teriam, assim, --o rilérúo, mão só de regularizar tal si
tuação, como de disciplinar todo o relacionamento dos 
fornecedores de cana com_ as empresas que integram o 
parque alcooleiro nacional, representado pelas destila
rias autónomas de álcool, desde que se estendam a esses 
fornecedores os mesmos direitos e obrigações já c-onsa
grados: em relação aos fornecedores de cana das usinas 
de açúcar. 

15. Finalmente, quanto às sugestões consubstancia
das nos artigos 6" a 13, do projeto, trata-se de _normas e 
princípios esJ)ecfficos que se destinam a ofereCer melhor 
detalhamento conceituai ou explicitação de situações 
ainda não definitivamente integraá<is nO cOnteXtá da le
gislação vigente, embora já incorporadas, algumas delas, 
por manifestações de poder judiciário ou reiteáldo en
tendimento de natureza administrati~a. Elas comple
mentam o arcabouço legal em uso, suprindo-lhes algu
mas falhas e deficiências, decorrentes da exercitação de 
um sistema legislativo vigorante há longo tempo e nem 
sempre suficientemente claro em relação à abrangência 
dos segmentos compreendidos pela área, embora co
mum, do açúcar e do álcool, dadas certas peculiaridades 
de que se reveste cada uma dessas atividades especfficas. 
O projeto de-lei ora apresentado visa corrigir tais dis
torções e compatibilizar esses setores Com os instrumen
tos legais qüe- oi disCiplinam. 

16. A justrticar as _medida$ preconizadas na presente 
preposição, até que se procriava reforinulação mais pro
funda da legislação açucareira ou mesmo a consolidação 
de seus textos legais vigentes, é de salientar-se que tal 
procedimento se ajusta rigorasamente aos princípios ge
rais, consubstanciadados no Decreto-Lei n91.952, de 15 
de julho de 1982, refletidos prindpalmente no art. 69_do 
seu texto, assim enunciadQ: 

"Art. 69 Fica assegurado aos Instituto do Açú
car e do Álcool o exercício de todas __ a.S a)ribuíçOes 
relacionadas com a intervenção da U n_ião do domí
nio econômiCo, mi área da ag'rofndúStría canavieirà 
do País, assim como com o apoio ao setor, em todos 
os seus segmentos, na forma da legislação em vi~ 
gor". 

17. O que se pretente, pois, com a apresentação do 
projeto de lei que ora submetemos à superior clarividên
cia do Congresso Nacional, é tornar esse inciso le_gal 
mais explícito, apesar de sua abrangência, eliminando~se 
controvérsias e __ d~(ri>, em beneficio da eco_n_omía 
açucareira no seu todo c das expressivas comunidades 
que integram o seu complexO agroindustrial. Com_ tal 
objetivo, nos veremos plenamente compensados de tão 
honrosa iniciativa, se viermos a merecer, como o espera~ 
mos, a acolhida daqueles que contribuem com o seu 
espírito patriótico, nó ·sentido de assegllrar~se a tão iril~ 
portante setor econômico e social a infraestrutura teg-al 
indispensável ao melhor desempenho de suas atividades. 

18. Cumpre acrescer, ainda, por oportuno, que a ini
ciatiVa da apresentação do presente projeto de lei decor
reu de reiterada._s solicitações dos fornecedores de cana 
de todas as regiões do pafs, através de suas associações 
de classe, cooperativas e da Federação dos Plantadores 
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de Cana do Brasil, num movimento convergente, quere
flete a urgente necessidade dessa providência e- revela o 
alto significado de tal postulação. Esse intenso movi~ 
menta classistajá se fez sentir; igualmente, junto ao Ins~ 
tituto do Açúcar e do Álcool, autarquia que representa 
os interesses maiores dos fornecedores de_cana, quer in
dividualmente, quer através _de suas_ enddades de classe, 
Por fim, é de assinalar que os reflexos desse anseio gene
ralizado da grande famnia agrocanavieira se fizeram sen
tir no seio da Confederação Nacional da Agricultura, en
tidade sindical de grau superior, que insere,110 seu elen
co de atribuiçõe-s, a defesa dos mais legítimoS interesses 
dessa classe rural, que ostenta presentemente, em sua ex
pressão estatística, o mais elevado índice de exploração 
rural, em áreas de plantio extensivo da agricultura brasi
leira. 

19. Tal é a importância dessa reivindicação e tão ex
pressiva a contribuição que os fornecedores vêm assegu
rando às atividades rurais em nosso pafs, que a Confede
ração Nacional de-Agricultura, num gesto sob todos os 
aspectos louvável, vem de criar, em caráter definitivo, 
uma Comissão Técnica PermaneJite para Assuntos da 
Cana-de-Açúcar, que constituirá o rece"ptááu(õ das rria
nifestações dessa laboriosa classe e um posto de vanguar~ 
da,j1,1nto aos poderes públicos, em defesa dos seus mais 
justos e legítimOs interesses. 

20, Conclui-se, daí, que não poderia ficar sem res
posta adequada tão importante anseio dessa classe rural, 
que aspira ver transformado em leí o elenco de reivindi~ 
cações inseridas no presente projeto, que tenho a honra 
de subscrever e que, por certo, há de merecer o devido 
acatamento e escolha dos ilustres membros do Congres
so Nacional, que lhe darão, assim, o melhor testemunho 
de sua compreensão e ~-o seu_ estímulo. Assim o espesã
mos, 

~LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.998, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
1943 

Dispõe sobre a distribui~ão do álcool de todos os ti~ 
pos e dá outr'as providências. 

Art. }9 As usinas e destilarias somente podem dar 
·saída do álcool de sua produção, quando consignado ao 
Instituto do Açúcar e do ÁiCool, ou qU<i.ndo sua entrega 
a terceiros tenha sido iUtõrlzã.da por esse órgão. 

§ 2~" Não sendo possível a apreensão do álcool, nos 
termos do disposto no parágrafo anterior, será o infrator 
obrigado a pagar, alêm da multa a que se refere o pará
grafo primeiro, uma indenização correspondente ao va
lor do produto irregularmente entregue. 

LEI N• 4.870, DE I' DE DEZEf>!llRO DE 1965 

Dispõe sobre a produção açu~areira, a receita do 
Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicaçilo, e dá 
outras providências. 

Art. 58. As usinas ou destilarias e os__ fornecedores 
de cana em atraso no pagamento das taxas sobretaxas e 
contribuições devidas ao IAA, ou que deixarem de cum
prir o disposto no art. 29 e seus parágrafos, aléril-das pe
nalidad_es previstas nesta Le_i, terão os respectivos_ finan
ciarUentos suspensos pelo IAA, até que realizem os paga
mentos ou aplicações que forem devidos. 

§ I' 
§ 2• 
§ 3 
§ 4• 
§ 5• 
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DECRETO-LEI N• 3.855, DE21 DE NOVEMBRO DE 
1941 

Estatuto da Lavoura Canavieira 

Art. 179. O presente Estatudo entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposiÇões em 
contrário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidade de Presiw 
dente de uma entidade de grau superior, representativa 
de uma categoria econômica, a Federação da Agricultu
ra do _Rio Grande do Norte, e também na qualidade de 
Vice-Presidente da Confederação Nacional da Agricul
tura, cargo que com muita honra desempenho há 12 
anoS sucessivos, não poderia ficar indiferente aos recla
mos que continuadamente vinha recebendo de um dos 
principais segmentos do setor rural nacional, qual seja o 
dos fornecedores de cana-de-açúcar de todas as regiões 
deste País, e que constitui talvez a maior parcela daque
le:; que se dedicam às atividades inerentes ao setor pri
mário nacional. 

Razão, Sr. Presidente, que me levou depois de alguns 
meses de laborioso e cuidadoso trabalho, contando com 
a inteligência participativa de representantes de entida
des de classe, quer da categoria económica, quer da cate
goria profissional, elaborar este projeto de lei que ê um 
estudo sério e que merece sobre ele se debrucem as 
atenções do Congresso Nacional; porquanto recente-se o 
País de um diploma e de um instrumento que conceda 
aos produtores de matéria~ prima, das entidades autóno
mas alcooleiras, os mesmos direitos e as meSmas- obri
gações já cometidas aos mesmos produtores de matéria
prima às uSinas produtoras de açúcar. 

Lamentavelmente, o eminente Senador Cid Sampaio, 
que, pela sua própria atividade empresarial, guarda a 
mais absoluta identtdade com ·a problema que ora me 
permito enfocar, não se encontra presente no Plenário. 
Estimaria bastante ouvir de S. Ex• as suas ponderações, 
os seus conselhos e as alternativas que certamente pode
ria apresentar e oferecer, para dar o melhor suporte, ou, 
talvez, uma dinâmica maior ou, quem sabe, uma melhor 
inteligência ao projeto que subscrevo. 

Mas não faltará oportunidade, durante o curso da 
proposição nas comissões técnicas pertinentes, ou mes
mo na discussão em Plenário, poder receber do Senador 
Cid Sampaio, homem a quem reconhecemos qualidades 
e vastos conhecimentos, inclusive sobre esta matéria, as 
luzes de sua experiência e, sobretudo o calor de sua inte
ligência. 

Dar-me-ei por satisfeito, Sr. Presidente, se sobre este 
documento se debruçarem às reflexões e o patriotismo 
dos meus eminentes pares. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

--o SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)_- Concedo a pa
lavra ao nob_re Senador Helvídio Nunes. 

~--0 SR- HELVIDIO NUNES (PDS -PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. SenadorC$: 

Ao tratar neste Plenário, no final do último mês de 
agosto, das Mensagens presidenciais de n9s 136 e 137, de 
1984, que estabelecem normas relativas ao Estatuto da 
Microempresa, procurei oferecer uma visão ampla da 
importante matéria, apontei alguns pontos merecedores 
de reparos, afirmei que voltaria a discutir aspectos fun
damentais da iniciativa do Governo e sustentei, face à 
importância da pequena empresa como fato r de estabili
dade econôm"ica, sOda] e política, que seria aconselhável 
a apúwação imedíata das duas proposições, que funcio
nariam, ao depois, como bases, como ponto de partida 
para um trabalho de aperfeiçoamento legislativo. 

Lembro ainda que, em duas passagens do pronuncia
mento anterior, manifestei o propósito de desenvolver 
aspectos, à primeira vista suscetíveis de discussão, inclu
sive quanto ao ângulo Jurídico-constitucional, da defi-



Setembro de 1984 

nição de competência e da instituição de iSenções, figa
das à tramitação dos projetas, 

Deixo-os hoje, entretanto; sem acréscimos ao que já 
foi dito. Ê que nos simpósioS e conferêil.cias a(é agorâ 
reaHzados, bem assim nos comentários através da im
prensa, não encontrei a manifestaçãO de qu:ifqller áúvida 
a respeito da iriiCüitlVã federal para estabelecer normas, 
por intermédio de lei Complementar, pertinentes a trata
mento especial do Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias - ICM dispensado à Microempresa. Aliás, na
quela ocasião, transcrevi -e Vali: a pena repetii- a pa
lavra do Secretário Executivo do Programa Nacional de 
Desburocratização, em entreVista ao CorreiOBr&ZIIiense: 
"A Cons_titüição estabelece que isenção do ICM depende 
da unanimidade dos Estados e do Conselho NaCional de 
Política Fazendária ou de Lei Complementar. O Estatu
to ... deixou aos Estados a máxima liberdade na concei
tuação de microempresa". 

Prestados estes esclarecimentos preliminareS, valho
me do Seminário Nacional Sobre o Estatuto da Mi
croempresa, realizado no último mês de agosto em Belo 
Horizonte, para desenvolver apreciações, direta ou indi
retamente, ligados ao evento, uma vez que a miáOem
presa, no dizer do Secretário Adjunto de Administração 
de Minas Gerais,." ... está a depender da defesa de seus 
interesses, por parte de todos os segmentos da comuni
dade brasileira". 

Deixando de parte, no ensejo, o exame dos métodos e 
dos mecanismos para a execução de uma ação politica, a 
começar da organização dos microempresários eril. asso
ciações e das pressões legítimas sobre Executivos e LC:gis.:
lativos federal, estadual e municipal, e a terminar pela 
qualificação do microempresário, de modo a habilitá-lO 
para a vida associativa e para a soluçãO- dó riuign-0 
problema' da formação gerencial, o prefalado simpOSio 
cuidou do sistema de crédito, identificado como. ''o prin
cipal estrangulamento para as microempresas", e dane
cessidade da participação dos bancos privados nesse 
apoio creditício; tratou da- municipalização da microem
presa, tendência que considerou irreversível, até mesmo 
pelo aspecto da integração das Prefeituras ao programa, 
já que lhes cabe a inSHtuiÇlô·-aos -EstatutOS e _o conse
qUente e especial cuidado às suas atividades; preocupou
se com a c-riação de um sistema próprio para o Crédito às 
microempresas, inclusive a definição de uma reserva es
pecial de mercado e o. ••aperfeiçoamento de mecaniSmos 
de exportação de pequenos lotes de produtos"; reclamou 
o redirecionamento da política econômica, a:te a·qUY'\iol
tada para um modelo de grandes empreendimentos"; e, 
finalmente, referiu aspectos relacionados com ã. Ínte
gração Estado-empresa, com ênfase à exclusão de qual
quer participação paternalista ou impositiva -daquele 
sobre esta, e a prioridade ao trabalho da pessoa física 
sobre a pessoa jurídica, através do. "estabelecimento de 
formas de tratamento favorecido para a produção ru
ral". 

No que diz respeito às prõposições específicas, Vâle di
zer, às modificações oferecidas ao Estatuto da Microem: 
presa, o Seminário foi pródigo em sugestões. Evidente
mente, todas precisam ser conveníC:ntemerüe estu"da-dis, 
mas com a ótica-de que ao lado das necessidades globais 
existem as particUlares, específicas, Pióprias de cada ·re
giãO do País. 

Destaco do crescido número cte proposições apresen
tadas algumas das que me parecem mais oportunas: 

a) diferenciação das empresas industriaiS e comer~ 
ciais, por intermédio- da- aPfíc'aÇão do- parân1etr-o-·-ae 
20.000- Obrigações ReajusiâveiS-·do- TeSouro Nacional
OR TN àquelas e de 10.000 a eStas; 

b) di'V1são das empresas em três grupos, segundo o 
tamanho, com alocação de benefícios prOporCionais à 
importâncía de cada qUal;- -

c) lifi"erdade aos Estados na definição dãs microem
presas, atê porque à falta de conceituação própria fica~ 
rão a distritos ã aplicação dOs-parâinetros óa lei fedeiãt,-e-
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fixação de prazo, após a regulamentação da lei, para que 
os Estados e M~nicípios se adaptem ao Estatuto. 

Mencionados tais subsídios, que buscam, prioritaria
mente, õ aperféiçóamento, põ"r via do legislativo, da pro
PosiÇão governamental, vale agora cóhlü!cer o que de 
mais impbrtátlte foi oferecido ao Seminário de Belo Ho
rizonte quanto à isenção de tributos, crêdito e financia
mento. 

Relaciono, na parte referente a tributos, a isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-I CM nas Ope
rações com a microempresa, incluída na Lei Comple
mentar, que por seu turno deverá também abranger o 
Imposto Sobre Serviços-ISS, isençãO do pagamento do 
ImPosto sobre Piodutos Industrializados-! PI, qualquer 
que sCja o produto, e inaplicabilidade_do_ar_t. 12 do pro
jeto de Estatuto. 

No que diz respeito a crêdito e finandamento, pedem
se modificações que importem na reserva de 2% (dois por 
cento) dos depósitos à vista da rede bancária, elevada 
para 10% (dez por cento) na hipótese de bancos de desen
volvimento de instituições finanCeiras públicas e priva
das, e instituiçãQ. "de seguro de crêdito (cobertura para 
as duas partes) em substituiÇãO às garantias ... " 

Quanto ao mais, deixo de mencionar o conteúdo de 
outras proposiç_ões, ligadas a benefícios na área federal, 
mas despidas de criatividade, e de tecer considerações 
sobre a experiência jâ revelada, na espécie, por alguns 
Estados, a que não falta justificável sentido promocio
nal. 

Importa reproduzir, entretanto, as conclusões gerais 
âo Simp-ôSiCn:nlneiro, alê pa:r~f efeito de fixação de ma
téria com Vista a futuros debates, neste e em outros ple
nários. 

EI~Tcis: a) definiÇão, corri maior sensibilidade, do uni
verso de microempresas, para fim de tratamento favore
cido; b) gafantia de maior faixa de crédito e fac_ilidade de 
amortização; c) redução das exigências nos campos fis
cal, tributário, trabalhista e previdenciário; d) garantia 
de assistência técnico-gerencial; e) favorecimento a seg~ 
mentos econômicos para que ajam através da microem
presa; f} adoção de Estatuto& próprios nos níveis esta~ 
dua-l e municipal. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em verdade, não acon
teceram novidades de inusual expressão, contribuições 
de singulaf valor, no âmbito das idéiãs gefais, no Sen:ii
n-áriõ NaciOnal sobre o Estatuto da Microempresa, reali
zado recentemente na capital de Minas Gerais. Reco
mendacõ_es e prbpostas, ao lado de medidas e açôes que 
não_ criam, não inovam, mas que contêm entre outros, 
inegável sentido de aperfeiçoamento. 

Assim, o exemplo das Secretarias de Indústria e Co-_ 
mércio e de Administração, de Minas Gerais; e do Pro
grama Nacional de DesburocratizaÇão, merece ser segui
do, peJo debate que desencadeia, pela discussão que pro
voca. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no princípio de se
tembro corrente aconteceu nesta Capital uina reunião 
dos Secretários de Finanças dos Estados com as autori
dades fazendârias do Governo Central. 

Contrariamente ao simpósio ·mineiro, não se tem, pelo 
menos oficialmente, notícia dos sucessos a·qul verifica
dos. 

Sabe-se, entretanto, qUe muitas são as restrições atua"ís
às iniciativas do Executivo Federal, por parte de vários 
Estados, temerosos 06 que o tratamento especiãl q-u_e se 
pretendê concedei- às rriícroemPresas Importe em insu
portável redução da arrecadação estadual. E; manhosa
mente, preocupados apenas com o presente, de logo 
apontam e aconselham uma solução, que consistifta-em 
ãtribu(r ao Governo ·rederal a resPCinsabilidade eXclusi
va pelo- êxito das medidas. 

Em uma palavra, desejou eximir os tesouros estaduãis 
de qualquer ónus pelo sucesso da política de proteção e 
de incentivo à miáoemj:lresa, esquecidos de que os Esta-
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dos e Municípios são os beneficiários diretos da impl:m
tação do sistema. 
- --~ preciso, entretanto, espantar os receios. E mais' que 
isso, é imperativo que os qu_e se-·posicionam, aberta ou 
sub-repticiamente; co-ntrário ao tratamento diferenciado 
às microempresas expressem, clara ejustificadamente os 
seus argumentos, a fim de que possa aVãliá~los. 

Acredito, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, que expecta
tiva de brusca diminuição do ICM ê infundada, salvo se 
dos microempresârios, no momento, estiverem sendo pe
didas contribuições e cobrados tributos que a classe não 
pode suportar, certo de que o projeto de Estatuto, em 
tramitação no Congresso, "deixou aos Estados a máxi
ma liberdade na conceituação de microempresa". 

Ora, a arrecadação do ICM é da competência dos Es
tados, os quais, através de bem orientada cobrança e de 
!"a:cionãl política dirigida ao futuro, por certo colherão 
resultados alentadores. 

Ademais, em matéria tão importante como o fortaleci
mento das economias estaduais não se poderá, jamais, 
raciocinar em termos de imediatos. que apenas exalta ad
ministradores, mas em termos de futuro, que conduz à 
co_g_solidação de estruturas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, destaco~ por incontes~ 
tável relevância, as !"epercussões do tratamento especial 
às microem"presas, especialmente localizadas no Nordes
te braSTieifo, no camp-o social. e. que naquela região hã 
uma cres-cente oferta de mão~de-obra, que os grandes 
projetas· nãó cõhSeguetn absorver, com infindável ro
sário de frustrações, miséria, revolta, fome, doenças de 
toda espécie. 

Pois com elevado índice de analfabetismo, sobretudo 
n:a região menos desenvolvida, a carência de emprego as· 
sutrie pi"op"cirÇões alarmantes, de modo particular, na 
classe _menos favo_recida, virdãdeiroS Párias sociais. 

A microempresa será uma das oportunidades para 
aproveitamento dos trabalhadores sem trabalho, cuja ca
pacidade produtíva será inCorporada à riqUeza flaciOnat. 
Na verdade, não há como aproveitar os que são muitos 
nas empresas que são poucas, empresas cujo número ten
de-a·-aimlnuir por mOtivo da especializaÇão e da crescen~ 
te_ sofisticação dos meios de produção: 

Posto em prática o tratamento diferenciado, a mi
croempresa será em curto espaço, sem sombra de dúvi-

. · da, poderoso suporte para o aumento da oferta de em
prego, para o conseqüente aumen_to. da produção e da 
comercialização, para a elevação do nível social _de mi~ 
lhões_ de desempregados brasileiros. 

Claro que a micioempresa não constítui panacéiã, re
médio pronto e eficaz para a erradicação de todos os ma
leS. ~ um caminho,- porém, qué não pode ser minimiza
do, que precisa ser convenientemente explorado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo enfatizar, para 
encerrar este pronunciamento, que não creio, até que me 
provem o contrário, que o tratamento especial que o Go~ 
verfJo, através das mensagens que _enviou a este Poder, 
intenta conceder às microempr"esas, venhã a interferir in~ 
suportavelmente na arrecadação dos Estados e Municí· 
pios. Ao contrário, pensO que em curto prazo as medidas 
deflagrarão resultados benéficos, que se multiplicarão à 
pr:oporção que se conSolidarem as microempresas. 

Daí porque no primeiro prõnunciamento assegurei, e 
volto a afirmar agora, que se não for possível, oportuno 
ou coveniente expungir as proposições iniciais 1las im
perfeições jã identíficãdas, ou que ainda venham a sê-lo, 
irrijwrt~ aprová-las sem receios, para posterior aper
feiçoamento, tão urgentemente o País reclama uma legis
lação especial de amparo, de assiStência ~-de incentivO às 
n:licroempresas, geradoras de segur3.nça-e _de estabilidade 
na vida econômicª, social e política do País. 

Fra o que tinha a dizer. (Muito bem! ~almas.} 

O SR. PRESIDENTE (Al~ir Pinto)- Sobre a mesa, 
pi-OjC:iO Cfe IéTque-sefâ lido ·pelo Sr. 1~>-SeCretáriO. 
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:t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 192, DE 1984 

Altera o Decreto-lei n9 5.998, de 18 de novemb.ro 
de 1943 e a Lei n'i' 4.870, de ]9 de dezembro de 1965, 
acre~ntando artigo ao Decreto-lei n~' 3.855, de 21 de 
novembro de 1941. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }I' Ficam alterados o art. l'i' e seu§ 21' e o art. II 
do Decreto-lei nl' 5.998; de _IS de novembro de 1943, o 
art. 58 da Lei n'i' 4.870, de l'i' de dezembro de 1965- e 
acrescido_um artigo ao Decreto-lei n'i' 3.855, de 21 de no
vembro de 1941, na forma estabelecida. 

Art. 2"' O arL }'i' do_Decreto-lei nt 5.998, de 18 de no
vembro de 1943, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 As usinas e destilarias somente podem 
dar saída ao álcool, mel rico ou nrel residual quando 
consignados_ ao Instituto do Açúcar e do Álcool ou 
quando sua entrega a terceiros tenha sido autoriza~ 
da por esse 6rB;ão". 

"§ 29 Não s_endo possível a apreensão_ da mer~ 
cadoria, nos termos do disposto no parágrafo ante-
rior, será o infratOr :Obrigado a pagar, além da multa 
a que se refere o parágrafo primeiro, uma indeni~ 
zação correspondente ao valor do projeto irregular-
mente saído". 

Art. 39 o=-a_rt._ll__do referido Decreto--lei terâ a se-
guinte redação: 

"Art. _ll A fiscalização da produção, do trans-
porte e cons_umo de álcool, mel rico ou mel residual 
é exercida pelo Instituto do Açúcar e do Ãlcool, sem 
dispensar a que compete- aos demais ó_rgãos da 
União, dos Estados e dos Municípios. 

Parâgrafo único ~ Pela apreensão da mercado-
ria prevista neste artigo não cabe qualquer indeni-
zação ao produtor, comprador ou transportador. 

Art. 4~> É aditada ao art. 58 da Lei nl' 4.870, de 19 de 
dezembro de 1965, a seguinte alínea: 

e) que deixarem de dar fiel cumprimento aos Pla-
nos de Safra relativos ao âlcool, ou derem saída a 
mel rico ou mel residual de sua produção, em desa-
cordo com o que for estabelecido pelo I.A.A.". 

Art. 5~> h acrescido ao Decreto~ ler nl' 3.855, de 21 de 
novembro de_l941, o seguinte artigo, que ferã o númerO 
179, passando o atual art. 179 a constituir o art._ISO: 

"Art. 179 As normas deste Det::reto--lel e da 
restante legislação em vigor, aplicáveis às usinas e 
destilarias anexas e -aos fornecedores de cªna, priri~ 
cipatmente, as que se referem à fixação dC: -quotas de 
produção industrial e agrícola e ao respectivo preço, 
são extensivas, -no que couber, às destilarias autôno~ 
mas de ãlcool". 

Art. 69 Conside(a--se_ d~tilaria autónoma, para os 
fins da presente lei, a unidade industrial independente e 
tecnicamente não interligada a usina de açúcar, que se 
destine à fabricação de âlcool e utilize a cana c_omo 
matéria~pririla. 

Art. 79 Os sócios ou acionistis fitulares de ações no-
minativas das empresas proprietârias de destilarias autó-
nomas poderão ser reconhecidos forn~c~d_ores de cana, 
nos termos e para os fins previstos no art. 19 do Decreto· 
lei n" 3.855, de 21 de novembro de 1941, desde que satis
façam as condições do art. 29 do mesmo dipl_oma legal e 
demais requisitos estabelecidos em Resolução do I.A.A. 
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§ 19 As quotas de fornecimento constituldas _na fot
ma deste artigo serão inscritas, no cadastro do I.A.A., no 
contingente agrícola dos fornecedores. 

§ 2" Aos fornecedores de cana reconhecidos nos ter-
mos deste artigo é expressamente vedada a participação, 
a qualquer título, nos conselhos de administração ou ór
gãos diretores_ e fiscais das empresas proprietárias de des
tilarias autônoma.s a que estejam vinculados. 

§ 39 O fornecedor que infringir o disposto no pará~ 
gf-afo anterior ou carecer de qualquer dos requisitos ou 
condições refe_ridas no caput deste artigo perderã os di
reitos que lhe são reconhecidos nesta lei, apurad.a a in-

- fração em processo própriO, na forma do qLLe dispõe o 
ãrt. 41' do Decieto--lei n~> :3.855, de 21 de noVembrO de 
1941 e o art. 2~> do Decreto·lei ii" 4.733~ de 23 de de· 
zembro de 1942, 

Art. 8" Sobre_as canas entregues, a qualquer título, 
às destilarias autônoma_s, na forma deSta lei, incidirão as 
contribuições estabelecidas nos ãrtigos 36 a 64 da Lei n" 
4.870, de 19 de dezembro _de _1965_ e regulamentªdas atra-
vés de -Resoluções do Conselho Delibera ti vã do I_.A.A. 

Art. 9~> Os órgãos específicos dos fornecedores de 
cana (associações de classe), a que se refere o art. 64 da 
Lei nl' 4.870, de {9 de dezembro de 19_65, poderão ser 
con~tituído_s _ou in_tegrac.!os por fornec_ed~re_s das d~Stila-
rias autónomas, reconhecidos nos termos do art. 7_\' da 
presente lei e seu registro o_!:>edecerá a n_orrnas a serem 
baixadas pelo I.A.A. - -

Parágrafo úníCo. Na regulamentação da matéria obje
to deste artigo, _o Instituto levarã em conta as caracterís
~ícas e peculiarídades das áreas a_,bra.ngidas pelas asso
dações de classe dos fornec_e_dores de cana. delim_itandÇl-
aS e estabe1ecendo condições compatíveis ao melhor de
sempenho dessas entidades. 

Art. 10 Os fornecedores de cana das destilarias_ au-- -·
tônomas participarão dos reajustamentos de preços inci-
dentes sobre os estoques de álcool e do rendimento in~ 
dustrial das respectivas fábricas, na forma a ser estabele
cida peta Autarquia açucareira. 

Art. 11 O Instituto do Açúcar e do Álcool, tendo em 
vista aS necessidades do consumo, fixará, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, mediante ResoLução do seu 
Conselho DeliberativO, o limite global das quotas de 
produção de álcool de todos os tipos, das destilarias au-
tóné)inas, bem cõmo das destilarias- anexas às usinas de 
açúcar, instaladas ou em processo de -ii:riplantaçâo no 
Pa.ís, ouvido, para esse fim, o Conselho Nacio"nal do Pe~ 
tróleo. 

§ l~> No mesmo prazo de ISO (cento eoitent.a) dias, o 
(A.A. promoverá a fixação das qUOtas oficiã.is de pro~ 
dução __ das destilarias autónomas em [uocionam_entp no 
País, bem como das destiiarias anixas às usinas, prodU:~ 
toras de álcool, diretamente de cana ou de mel rico oure--
sidual. . 

§ _29 Na ftxaçào das quotas de produção de álcool de 
que trata o parágrafo precedente, o IAA levará em consi-
deração a capacidade nominal da destilaria.ou sua maior 
prOdução-verificada em qualquer safra do último triênio 
de seu funcionaménto. -

§ 39 O IAA, mediante Resoluçã__o_d_e_ seu Conselho 
Deliberativo, procederá, trienalmente, às revisões das 
quotas de produção de álcool, observado_ o critério esta-
belecido no parágrafo anterior. 

§ 41' As quotas de produção de álcool das destilarias 
anexas às usinas, serão fixadas independetemente das 
quotas oficiais de produção de açúcar, considerados os 
requisitos estabelecidos no parágrafo 29 deste artigo. 

Art. 12. A instalação de novas destilarias autottô-
mas de ãlcool, ou de destilarias anexas às usinás, depen-
de de prévia autorização- do TAA, evitando·se, no primei-
ro caso, que de sua localizaçãO haja possibilidade de con-
corrência na aquisição de canas utilizáveis nafabricáção_ 
de ·açó.Caf ou ~âlcoõf; por uSina ou destilaria Jâ existente 
na respectiva área. 

§ 19 Excepcionalmente, e a juízo do Presidente do 
IAA, poderá s_er autorizada a utilização de mel residual 
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ou de excedentes de canas de terceiros, não utilizáveis na 
produção de açúcar. 

§ :29 1:': vedada a transformação, em qualquer tempo, 
de destilaria autonôma de álcool em unidade produtora 
de açúcar. 

§_39 Depende, de autorização do IAA, a ampliação 
da capacidade de produção das destilarias autónomas ou 
anexas às usinas, 

Art. 13. De acordo com as necessidades do merca~ 
do, é facultado ao IAA. fixar quotãs de Comercialização 
de álcool, à semelhança do que dispõe o art. 51 da Lei n9 
4.870, de J9 de dezembro de 1965, em relação ao açúcar, 
estabelecidas, para o a1cool, as mesmas normas e comi-
nações previstas naquele diploma legal e nos Decretos-
leis n9 16 e n9 56, de 10 de agosto e 18 de novembro de 
1966, respectivamente. 

Art. 14. Aplicam~se às exportações_ de álcool, mel 
rico_ e melaço os preceitOs legais estabelecidos, Para o 
açúcar, nos artigos 82, do Decreto--lei n9 1.831, de 4 de 
dezembro de 1939 e 39 da Lei nl' 4.870, de )9 de de· 
zembro de 1965. 

Art. 15. Fica o IAA. autorizado a regulamentar a 
presente Lei, através de Resoluções do seu Conselho De
liberativo. 
~rL 16. Esta lei entra em vig()r na data de sua publi

cação. 
Art. 17 .. Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

1. Cogita~s_e, com a apresentação deste projeto de lei, 
fruto de alguns meses de laborioso trabalho, que contou 
com a COntribuição valiosa e com a inteligência partici-
pativa de representantes de entidades de classe vincula~ 
das ao setor rural, especialmente ao canavieiro, cOmple-
men_t_ar a legislação açucareira em vigor, notadamente no 

- que tange à economia alcooleira, não suficientemente en-
q!ladrada, em todos os seus segmentos, pelos instrumen-
tQ_-tlegislativos que servem de b:ase à intervenção do Es-
tado nesse importante competente da economia nacio~ 
nal. 

2. Como é sabido, por ocasião da segunda grande 
guerra mundial, viu--se o Governo brasileiro em situação 
de gra_'{e~ dificuldades, face ao bloqueio do abastecimen-
to de p~tróleo ao nosso País, que ameaçava reduzir peri-
gosamente o nosso desenvolvimento, e, por que não_ 
dizê-lo, noss~ própria subsi~tência. Em decorrêilcia e tão_ 
gra':e crise de combustíveis, que afetava dirctamente to
das as atividades produtivas do País, teve o governo de 
apelar .Pãra -diversos recursos energéticõS, àquela altura, 
de caráter emergencial, como o álcool motor, o gasogê
iiici, etc. 

3..... Mas, a par de fenômeno econômico tão alarman
te, era mister cuidar, paralelamente, de medidas__ de or-
dem legal, visando assegurar o êxito da utilização dos su
cedâneos da gasolina, dentre os quais se destacava, em 
primeiio plano, o álcool combustível, sOb controle do 
Instituto do Açúcar e do Álcool. Foi baixado, então~ o 
DeCretÕ--le(-n9_ 5.998, de 18 de novembro de 1943, que, 
apesar de suas imperfeições e inadequação ao desenvol-
vimento que veio a atingir a--economia alcooleira, consti~ 
tui, até hoje, o principal diploma que serve de embasa~ 
mento à sua legislação eSpecífica. A despeito das críticas 
que se lhe possam assacar, é imperioso reconhecer que 
esse instrumento legal foi de fundamental importância 
na superação da crise energética porque passou o País e a 
ele se deve, em grande parte, o êxito da política alcoolei-
ra então posta em prãtica. 
~4, É-bem yerdade que, decorridos mais de quarenta 

anos, mu~tos dispositivos daquele Decreto--lei se torna-
ram obsoletos e superados pelo desenvolvimento do se-
tor e pof- n~vas_- características pOr el~ a_ssll:midas, 
tOrnandO--se imperioso, por outro lado, _suprir algumas 
falhas e deficiências detectadas no longo período de sua 
aplicação. Está nesse caso, a par de muitos outros aspec
tos importantes, a utilização do mel rico e do mel resi-
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dual, matérias-primas da fabricação do álcool e que de
vem, por isso; ser objeto de disciPlinação legaf, -abrangi
das, igualmente, no contexto daquela legislação específi
ca. A experiência da aplicação do Decreto-lei n'i' 
5.998/43, pelo Instituto do Açúcar e do Álcool,- tenl re
velado a necessidade da inclusão- desses insumos na 
abrangência do seu artigo I~', ou de qualquer legislação 
que o substitua, a fim de evitar:se o -desVío oU- falta de 
maior controle de tão importantes elementos _destinados 
à fabricação do ãlcool. 

.5- Por outro lado, apresenta-se-nos também de rele
vante importância, em -decorrência dessa premissã, a 
elasticidade da fiscalização específícã- de tais produtos, 
por parte do IAA, como sugerido com a alteração da re~ 
dação do artigo 11, do referido Decreto~lej _n9_5~99"8j43. 

6. Quanto à alteração do art. 58, da Lei n9 4.870, de 
}9 de dezembro de 1965, por acréscimo de mais um nem 
às suas alíneas, trata~se de medida complementar às já 
utilizadas em relação ao açúcar, estendendo~se ao álcool 
as cominações normalmen-te inseridas nos Planos de Sa~ 
fra, para os ilícitos previstos naQuele diSpositivo; em-vi~ 
gor desde dezembro de 1965_. 

7. Com o chamado "embargo do petróleo".- que tem 
abalado a estrutura da economia mundial e afetado sen~ 
sivelmente nossa economia irüerila, ·e-ngiu~se ii álcool 
como produto fundamental à superação de nossa crise 
energética e solução ideal_à segurança de nosso desenvol~ 
vim6nto, cofio fonte de energia renovável e fator de 
equilíbrio às diversas regiões do País. Tão imPortante se 
apresenta esse produto para o futuro da economia brasi~ 
!eira qUe_ O eminente <fsaudõso Presidente Castello Bran~ 
co, emérffõ- estadista, com-o que riUma antevisão proféti
ca dos nossos dias, fez baixar, no seu período de gover
no, dois Decretos-leis, o de n9 16, de to de agosto de 
1966, e _o_ de n9 56, de 18 de novembro de 1966, equipa
rando à figura criminal prevista no C6digo Penal Brasi
leiro, a saída, recebimento ou transporte clandestino do 
álcooL 

8. Observa-se que a alteração dos dispositivos legais 
invocados abrange precipuamente normas de caráter co
minatório, a complementarem o elenco de medidas coi
bitivas de infrações e ilícitoS pertinentes ao álcool e ele
mentos indispensáveis à sua fabricição. 

9. A sugestão de aditar-se mais um dispositivo ao Es
tatuto da Lavoura Canavieira (Decreto-lei n9 3.855, de 
21 de novembro de 1941) ou seja, ao instr!J.mf:iito que ãté 
hoje _representa a espiriha dorsal da legislação açucareira, 
visa possibilitar o exercício de uma série de medidas ad
miníSlrativas que melhor s_e caracterizariam como de 
"política alcooleira", eis que habílitaiiãm o Instituto do 
Açúcar e do Ãlc_ool a ad_otar, em relação ao álCool, as 
mesmas normas legais referentes ao açúcar. Eis por ·que 
se impõe a inclusão, nesse diploma legal, de mais um ar
tigo, extensivo ao_ álcool e sem o qual ver-se-ia a autar
quia açucareira impossibilitada de exercitar providências 
fundamentais, dentre as quais se destacaria a de fixação 
de quotas de produção, especialmente para as destilarias 
autónomas e sem o que serra impossível cumprir deter
minações como as consubstanciadas no Decreto n9 
83.700, baixado pelo Senhor Presidente da República, 
em_5 de julho de 1979, dispondo sobre a execução do 
Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOÜL) e crian
do o Conselho Nacional do Álcool- CNAL e a Comis
são Executiva Nacional do Álcool - CENAL. 

10. Tais medidas, além de seus aspectos legais, que 
envolvem, por sua vez, melhor controle de seus efeitos . 
econômicos, apresentam significativa conotação de na
tureza social, por seus reflexos na situação dos fornece
dores de cana, que const_ituem a força bâsica_ da econo
mia agracanaveira em rioSSO País. 

II. As proposições consubstanciadas no presente 
projeto de lei representam, sutistã:ndalmente, ítidis})en
sãvel atualização do sistema legal de proteção à classe 
dos fornecedores de cana, amparada pelo EstatUto da 
Lavoura Canavieíra, considerado à época e qub foi edita-
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do, o instrumento legislativo mais avançado, no mundo, 
de amparo aos homens dedicados a esse tipo de atividade 
rural. 

12. O princípio basilar dessa proteção de natureza 
econômica e social é precisamente o -que proPicia ao 
agricultor, dedicado ao cultivo da terra, nas condições 
preestabelecidas_ em lei, o reconhe-Cimento oficial de sua 
qualidade de "fornecedor de cana", com quota obriga
tória:- ae fornecimento de sua matéria-prima, inscrita, 
para os devidos fins, no cadastro do IAA. E tão imp-or
tante é a aquisição de tal qualidade pelo lavrador de ca
na, nas condições estabelecidas no art. 19 do Estatuto 
Canavieira, que a lei lhe assegurou a característica de ato 
constitutivo de direito, situação ohtida automaticamente 
após o decurso do tdênio de fornecimento, conforme 
preceitua aquele Estatuto (art. 19 § }9 do Decreto-Lei nv 
3.855, de21-1 t-41) ou do§ 29 do mesmo artigo, nos casos 
de contrato. 

13. Nessas condições, o reconhecimento ofidal de tal 
qualidade, pelo_ Conselho Deliberativo do IAA, 
constitui-se, poÍ' força de lei, ato meramente declara
t6fio,- visto cõmo, satisfeitas a-s- forfnali.dades da legis
lação específica, o titular se torna ãlltómaticantente "for
necedor de cana", para todos os efeitos de direito_, bene
ficiário de todo o sistema de amparo a proteção repre
sentada pelO Estatuto da Lavoura Canavieira e legis
lação complementar. Isso, alêm do que representa, para 
o fornecedor, em termos patrimoniais, a -quoiã Oficial de 
fo;:-necimento de cana, ·de que pâssa a ser titular: 

14. Ocorre, entretanto, que, se tal situação jurídica é 
- inquestionãvel quanto aos fornecedores que entregam 
matéria-prima para- a prOdução de açúcar, dúvidas têm 
sido_ suscitadas quanto à extensão de tal sistema prote
cionisti aos"laviadoies que abastecem as destilarias au
tônomas de álcool, embora as suas características de in
tegrantes do setor. E como tais dúvidas se têm avoluma
do, notadamente após a vigência do Decreto n9 83.700, 
de 5 de julho de 1979, que institucionalizou o PROÃL~ 
COOL, extrapolando mesmo para a área do_ poder judi
ciãrio, impõe-se normalizar tal situação, sob o ponto de 
vista legal, que é precisamente o que se postula no pre
sente projeto de lei. As modificaÇ:Ões legais ora sugeridas 
teriam, assim, o mérito, não só de regularizar -~tal si
tuação, como de disciplinar todo _o relacionamento dos 
fornecedores de cana com as empresas que integram o 
parque alcooleiro nacional, representado pelas destila
rias autónomas de álcool, desde que se estendam a esses 
fornecedores os mesmos direitos e obrigações jâ consa
grados em relação aos fornecedores de cana daS usinas 
de açúcar. 

15. Finalmente, quanto às sugestõeS consubstancia
das nos artigos 69 a 13, do projeto, trata-se de nofmas e 
prinCípios esPecíficos que se destinam a oferecer Irielhor 
detalhamento __ conceitual ou explicitação- de situações 
ainda não definitivamente integfadaS-tiõ cOntextO da le
gislação vigente, effiborajã incorporadas, algumas delas, 
por manifestações do poder judiciário Ou ·-reiterado en
tendimento de natureza administrativa. Elas comple
mentam o arcabouço legal em uso, suprindo-lhes algu
mas falhas e deficiências-, decorrenteS da exercitação de 
Ufn Si~tenia legíslativo vigorante há longO tempo e nem 
senipte- suficientemente claro em relação à_abrangência 
dos segmentos compreendidos pela área, embora co
mum, do açúcar e do álcool, dadas certas peculiaríaades 
de que se rev~te cada uma dessas ativida_des específicas. 
o projeto" a e lei orâ aPresCntado visa Corrigir taiS. dis
torções e cOmpatibilizar esses setores corii os instrumen-
toS legais que os disCiplinam. · --

16~ -A j~Stificar as medidas preconizadas na presente 
proposição, até Que- se promova refOrm-ulação mãiS pro
funda da legislação acucareira ou mesmo a consolidação 
de seus textos legais Vigerites, é de-sãlientar-se qu-e tal 
procedimento se ajusta rigorosamente aos princípiõs ge
rais, consubsfancidados no Decreto-Lei n9 1.952, de 15 
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de julho de 1982, refietidos principalmente no art. 6Y do 
seu texto, assim enunciado: 

"Art. 69 Fica assegurado aos Instituto do Açú
car e do ÁlcoOl o exercfcio de todas as 3tribuições 
reladoriã.das coni a ÍnterVenção da União no domí
nio económico, na área da agroindústria canavieira 
do País, assim como cOm õ apoio ao se to r, em todos 
os seris- 5egritentos, na forma da legislação em vi
gor",_ 

17. O que se preténde, pois, com a apresentação do 
projeto de lei que ora submetemos à superioi clarividên
cia do Congresso Nacional, é tornar esse "inciso leg:il
mais explícito, apesar de sua abrangência, eliminando-se 
controvérsias e disforções, em beneficio da economia 
açucareira no seu todo e das expressivas comunidades 
qut_:: ÍJ)tegram o seu complexo agroindustriaL Com tal 
objetivo, nos veremos plenamente compensados de tão 
honrosa iniciativa, se viermos a merecer, como o espera
mos, a acolhida daqueles que contribuem com se.u espíri
to patriótico, no seittido de aSsegurar-se a tão iinportan
te setor económico e social a infra-estrutura legal indis~ 
pensável ao melhor desempenho de suas atividades. 

18. Cumpre acrescei-, ainda, por oportuno, que" a ini
ciativa da apresentação do presente projeto de lei decor
reu de reiteradas solicitações dos fornecedores de cana 
de todas as regiões do pafs, através de suas associações 
de .classe, cooperativas e de Federação dos Plantadores 
de Cana do Brasil, num movimento convergente, que 
bem reflete a urgente necessidade dessa providência e re
vela o alto significaáO- de tal postulação. Esse intens-o 
movimento classista já se fez sentir, igUalmente, junto a(l 
Instituto do Açúcar e do Álcool, autarquia que represen
ta os interesses maiores dos fornecedores de cana, quer 
individualmente, quer -através de suas entidades de clas
se. Por filll, é de assinalar que os reflexos desse anseio ge
neralizado da grande família agrocanavieira se fizeram 
sentir no seio da Confederação Naciánal da Agricultura, 
entidade sindlcal de grau superior, que insere, no seu 
elenco de atribuições, a defesa dos mais legítiniOs interes
ses dessa classe rural, que ostenta presentemente, em sua 

--expressão estatistica, o mais eleVado ínaicie de exPlo
ração rural, em áreas de plantio extensivo da agricUltura 
brasileira. 

19. Tal é a importância dessa reivindicação e tão ex~ 
pressiva a contribuição que os fornecedores vêm assegu
rando às atividades rurais em nosso país, que a Confede
ração Nacional de Agricultura, num gesto sob todos os 
asp-ectos louvável, vem de criar, em carãter definitivo, 
uma Comissão T'echica Permanente para Assuntos da 
cana-de~açúcar, que constituirá o receptáculo das mani
festações dessa laboriosa classe e um posto de vanguar
da, junto aos poderes públicos, em defesa dos seus mais 
justos e legítimOs_ interesSes. 

20-. Conclui-se, daí, que não poderia ficar sem- res
posta adequada tão importante anseio dessa classe rural, 
que aspira ver transformado_em lei o elenco de reivindi
cações inseridas no presente projeto, que tenho a honra 
de subscrever e que, por certo, há de merecer o devido 
acatamento e acolhida do~ ilustres membros do Congres-
so Nacional, que lhe darão, assim, o melhor testemunho 
de sua compreensão e do seu estímulo. Assim o espera
mos_, 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1984.- Moacyr 
Duarte. 

LEGISLA-ÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.998, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
' 1943 

Dispõe sobN a distribuiçio do álcool de todos os ti
- pos e dá outras providências. 

Art. -l'i' As usinas_ e destilarias. somente podem dar 
saída do álcool de sua produção, quando consignado ao 
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Instituto do Açúcar e do Álcool, ou quando sua entrega 
a terceiros tenha sido autorizada por esse órgão. 

§ 2Y Não sendo possível a apreensão do álcool, nos 
termos do disposto no parágrafo anterior, será o infrator 
obrigado a pagar, alêm da multa a que se refere o pará
grafo primeirO, uma indenização correspondente ao va
lor do produto irregularmente entregue. 

LEI No 4.870, DE ]o DE DEZEMBRO DE 1965 

Dispõe sobre a produção açucareira, a receita do 
Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação, e dá 
outras providências. 

Art. 58. AS usinas ou destilarias e os fornecedores 
de cana em atraso no pagamento das taxas sobretaxas e 
contribuições devidas ao IAA, ou que deixarem de cum
prir o disposto no art. 29 e- seuS parágrafos, além das pe
nalidades previstas nesta Lei, terão os respectivOS finan
ciamentos suspensos pelo IAA, até que realizem os paga
mentos ou aplicaç.Jes que forem devidos. 

§ ]O 

§ 20 
§ 30 
§ 40 
§ 50 

DECRETO' LEI No 3.855, DE21 DE NOVEMBRO DE 
1941 

Estatuto da lavoura CanaVieifa-: 

Art. 179. O presehte- Estatuto_ entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. --

(Às Comissões de Constitulção· e Justiça,- di Eco
nomia e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto de 
lei que acaba de ser lido será publicado e remetido às co-
missões competentes. - -

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
(9-Secretário 

São lidas as seguintes. 

Brasília, 27 de setembro de 1984. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa _Ex_ç_elência que 

ausentar-me-ei do País, a partir' de 28 de setembro cor
rente, tend_o em vista- que fUi desigriãdo, na quafidade de 
Membro do G_rupo Brasileiro do Parlamento Latino 
Americano, para integrar a Comitiva Btãsileira que par
ticipará da Reunião do Parlamento Europeu, bem como 
da Reunião do Parlamento _Latino Amerícaná,-á se- i'e"a1i- -
zarem na cidade de Estrasburgo, na República Federal 
da Alemanha. 

Sendo só para o mOmento, valho-me do ensejo~ por 
oportuno, para reiterar-lhe os meus protestos de distinta 
consideração. 

Atenciosamente - Áh·aro Dias. 

Brasília, 27-de setembro de 1984 
Senhor Presidente 
Tenho a honril de comunicar a Vossa Ex~1ência que 

me ausentarei do País, a partir de 28 de setembro co_rren
te, tendo em vista que f1.1i designado, na qualidade de 
Membro do GrUpo Brasileiro do Parlamento Latino 
Americano, para integrar ã Comitiva Brasileira que par
ticipará da Reunião do Parlamento Europeu, bem como 
da Reunião do Parlamento Latino Americano, a se reali
zarem na Cidãde de Estrasburgo, na República Federal 
da Alemanha. 

Sendo só para o momento, valho-me do ensejo, por 
oportuno, para reiterar~lhe os meus protestos de distinta 
consideração. 

DlÃR!O 06 CONGRESSO N AC!ONAL (Seção ll) 

Atenciosamente- Helvidio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
fica ciente. Sobre a mesa, comunicação cuja leitura sCrá 
feita pelo Sr. !9-Secretârio. 

É lida a Seguirite 
Brasflia, 27 de setembro de 1984 

Ofício riq 362/84 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 

Ex~ o nome do Senhor Deputado Nósser Almeida para 
integrar, em substituição ao Senhor Deputado Antônio 
Dias a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobro Projeto de Lei nq 10, de 1984-CN, qu~. "dispõe 
sobre a Política Nacional de InfQrrnática, e dá outras 
providências". 

Aproveito a opOrtunidade pãia re-novar a V. Ex• meuS 
protestos de elevado apreço e consideração --,_Deputado 
Djalma Bessa, p /Líder do PDS 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Será feita a 
substituição solicitada, 

A Presidêllc{a --co-nvoca sessão eXtfã.ordinária ~a 
rea!izar-se __ ~oj_e, às-dei:Oito horaSe trinta minutos, desti
nada à apr~iação das seguintes matériã?: 

- PfojetO de Lei da Câmara nq -113, de 1983; 
-Projetas de Decreto Legislativo n9s 38, de 1983 e 6, 

de 1984; e 
- Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1984. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES., 

Altervir Leal - Gaivão Modesto - José Sarney -
João Lobo - Albano Franco - Alfredo Campos -
Fernando Henrique Cardoso - Cailos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Ponto)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d~ 
Câm<lra n~' 10, de 1981 (n9 1.529779, na Casa de ori
gem), -que -dispõe sobre -a apOsentadoria, com pro
ventos integrais, do_s ex-comb-atentes seguracio_s da 

- Previdência Socíal, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e 355, de 

1981, das Comissões 
-de Legislação_ Social; e 
- de Finari.ças. 

Em votação o- projeto effi turno único_. 
Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram-Permanecer 

sentados. (Pausa.) - - · -· · 

-~~;:jeit<!-dO. 

-o -sr. -GaStão Müllef - Requeiro verificação de vo-
tação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Será feita ave
rificação solicitada. 

Antes de proceder à verificação requerida, a Presidên
cia ir~ suspender a sessão por alguns minutos, a fim de 
aguardar a chegada dos Srs. Senadores ao plenário. 

Está sUspensa a- sessão. 

(Suspensa às I 5 horas e 34 minutos, a sessão é 'rea
berta às /5 horas e 38 minutos.) 

O SR: PRESIDENTE (Aimir Píntoj -=--Está reaberta 
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se 
disp~nsa de proceder a verificação _soljcitada. 
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Em conseqüência, todas as matérias da Ordeffi do Dia 
em fase de votação, constituídas dos Projetas de Lei da 
Câmara nOS 10/81,44/81, 53/77, 65/79 e 14/84; Reque
rimentos n"'s 181/84 e 188/84; Projeto de Lei Câmãra n9 
79/79, Projeto de Lei do Senado nq 41/82, ficam com a 
sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está esgotada 
~ matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MOller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs._ Senado
res: 

O domingo, dia 23 de setembro, foi farto em manifes
tações fefizes quanto a problemática política nacionãl. 

Õ Globo daquela data traz na primeira página notável 
artigo do Sr. Roberto Marinho, intitulado. ''Sofriinentos 
e anseios comuns", 

Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que conste 
dos Anais desta Casa, a sensata e _correta manifestação 
d-ono~rejor~a(ista R:Õ-berto Marinho1 que assim des~n-
~olveu o_ Seu b~ilhante raciocfnio. ~ -

SofrimentoS e anseios comuns 
No maior comício da nossa história, que reuniu 

recentemente na Praça da Candelária um milhão de 
pessoas, o· orador mais aplaudido foi o advogado 
Sobral Pinto. Suas palavras constituíram um preito 
de lOuvor às Forças Armadas, reafii-inando que na 
Bfasil não há distinção entre militares e civís. A in
flação que agrava as condições de vida de comer
ciâflris;-Sei'vidores públicos ou industriais é a mesma 

- -cujos pungentes- --efeitos- São- suportados pClas 
famílias de oficiais. 

-Também SãO Idênticos _os seuS anseiOs de dese-n
volvimento econômico e social, abertura politica e 
implantação do regime democrático. Tõdcis partici
pam dos mesmos problemas e esperanças. Por con

- SCiuin-te, aCiina df: quaisquer diVergências, impõe-se 
a uriíão do País na conquista dos seus objetivoS per
manentes. A farda não~ um_a__fronteira eD.tre classes, 
mas simboliza, juntamente cOm a bandeira e o hino 
nacionais, a pátria comum pela qual os sacrifícios e 
trabalhos se justificam. 

O Silêncio em que a imensa multidão ouviu aque
la mensagem e a vibração com que foi consagrada 
pelo apoio popular representaram uma demons
tração inequívoca de que o País nãcr enfrenta riscos 
de SubversãO ou luta interna. Evidentemente não es
tamOs livres de tentativas de provocação ou ma
nobras de minorias. Basta lembrar que naquela oca~ 
sião houve um início de incêndio que despertou sus
peitas de trama para estabelecer co~fusão ou pâni
co. De outro lado, os enormes estandartes verme

-lhos, com insfgnias e dizeres de mOvimentos comu~ 
nistaS, erguidos bem acima do mar de camisas e 
ballâC:iras-VeràC-amarelas, para poderem ser-Oevida
mente fotografados, patenteavam o esforço de mar
ginais que, sem capacidade de mobilizaçãO, 
-utilizavam~se daquele artifício para- se confundir 
com o povo. A verdade porém é que tais ardis de 
embuçados da direita Ou exibicionistas da esquerda 
perderam qualquer significação ante o extraordi
nário comportamento da massa popular. 

Neste momento em que no Alto Comando do 
Exército, simultaneamente com o que ocorre na 
Marinha e na Aeronáutica, revela-se o cuidado de 
.. u!lla avaliação da atual conjuntura poUtica", há 
que se reéonhecer que nenhum episódio ou aconte
cimento pode ser estimado _em suas exatas dimen
sões se não for pi'ojetado sobre aquela demostração 
de apreço e confiança que as Forças Armadas rece-
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beram no comfcio -da Candelária L E. de se presumir 
que os Comandos Militares estejam consciente des
se fato quando se constata, em seus comunicados, a 
preocupação de reafirmar junto -â opinião pública o 
"empenho de resguardar o cumprimento do projeto 
de abertura política do Governo". 

Com Referência à utilização de;, "difamações e 
ofensas pessoais", torna-se indispensável recordar 
que o exagero retórico de crítica a governantes e 
politicas teve_iníciO D.o comício de Salvador patroci
nado pelo PDS. No comíciO de Goiânia, organizado 
pela Aliança Democrâtica a violência de linguagem 
atingiu também um tom exacerbado, o que provo
cou, por parte de Tancredo Neves, uma recomen
dação pública de moderação. 

Cabe A propósito obsevar que no mesmo dia em 
que o candidato _da aliança Democrática rCüera:va 
que a maior preocupação do País é a de construir o 
futuro, sem revanchismo, deixando o passado ao 
exame dos historiadores, o Presidente Figueiredo, 
em pronunciamento na televisão, fazia uma afirma
tiva semelhante, renovando o seu inabaláv_el con
vencimento de que a democrácia ê a única trilha a 
seguir, para a salvação da nossa Pátria. 

As Notas do Exército, da Marinha e da Aeronáu
tica tranqUilizaram definidamente a Nação ao con
signarem que, ao término das reuniões havidas, 
reiterou-se o propósito de se manterem as Forças 
Armadas na inarredâvel determinação de permane
cer no desempenho de suas atribuições, eximindo-se 
de atividades partidárias. -

Não Há, portanto, envolvimento militar com 
qualquer candidatura à sucessão Presidencial. Cum
pre somente aos políticos, com serenidade e honesti
dade, ouvir o povo e saber respeitar a sua vontade 
soberana. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurs-o.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O objetivo do meu pronunciamento de hoje é o dele
var a público e à consideração dos ilustres Senadores 
uma frustração e uma reiVindicação da Cooperativa dos 
Cafeicultores da Bahia (CAFIOBAHIA). 

Embora o fato seja lamentável, oS agricultores baianos 
estão assistindo a uma paulatina destruição de suas espe
ranças no setor do café, vendo estancar-se, a cada dia, o 
fluxo dos recursos que lhe foram prometidos pelo Go
verno. 

Sentem-se eles decepcionados, alegando que não há 
maneira mais irracional de destruir um investimento do 
que levá-lo ã irreversibilidade e depois ceifá-lo antes da 
esperada maturação. 

A luta árdua, empreendida nos últimos três anos, pela 
CAFÉBAHlA, visOu à consolidação do pólo Cafeeiro 
da Chapada Diamantina e gerou consenso, em todos os 
níveis governamentais, quã.nto à neceSsidade imperiosa 
de se apoiar os cafeicultores da região. 

Na verdade, são eles responsáveis pela geração de nii
lhares de empregos, pela reduç~o do êxodo rural e por 
signifiCatiVo aumento-da renda regional. 

Recordo-me que, em junho deste ano, sensibilizado, 
tanto quantos outros homens públicos baianos, pelo dra
ma daquela imensa região, subscrevi documento ende
reçado ao Ministro da Fazenda, que sintetizava as neces
sidades daquele grande projeto de desenvolvimento re
gional. 
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Entretanto, o PLANCAF~, aprovado como plano de 
a~siStência à safra cafeeii'a, omitiu de beneficiax os em
préstimos levantados pelos agricultores da Chapada 
Diamanliria Com juros de 35% ao ano. 

E: muito embora, informações posteriormente obtidas 
no Ministério da Indústria e do Comércio, no Banco 
Central e no Instituto Brasileiro do Café, nos certificas
sem do contrári9, a verdade é que, após reunir-se com_ 
agentes financeiros, o Banco Central expediu circular de
finitiva retirando-nos o beneficio que mais poderiB; con
tribuir para consolidar o nosso pólo cafeeiro. 

A referida circular, com Seus anexos, atualiza o capítu
lo 38 do Manual de Crédito Rural. 

E, consoante a resolução n' 876, declara na parte rela
tiva ao Programa de custeio e recuperação de ·cafezais, 
mais "precisamente, no seu item 11, que, rios_ municípios 
indicados pelo Instituto Brasileiro do Café e relaciofla
dos em documento específico, o financiamento poderá 
ser concedido, sob condições espeCiais, a saber, prazo de 
3 (três) safras e juros de15% ao ano, sem correção mone
tária. 

O fato de não verem constar os municípios baianos, na 
lista dos ben.eficiados, surpreende os nossos-cafeicultores 
que, a esta época do ano, já assumiram compromissos fi
nanceiros, acreditando nas anteriores e mais favoráveis 
declarações dos órgãos relacionados com o setor cafeei
ro, e na aprovação pelos órgãos competentes de seu Pro
grama EspeCiaL 

Quem poderia imaginar que um programa constante 
- do PLANCAFÊ, pudesse ser torpedeado e reduzido a 

mero pedaço de papel, na fase final de sua tramitação, 
por uma simples instrução normativa do Banco Central? 

Era impensável que fato como esse, capaz de levar a 
nossa região a insolvêncfa generafizada e ao deSemprego 
em -gra·nde escala, pudesse acontecer. Pois, exatamente 
no item 2.1.3, do Plano da Safra Cafeeira 1984/1985, 
aprovado, em 19 de julho de 1984, pelo Ministro Galvêas 
ad referendum do Conselho Monetário Nacional, estava 
preVisto a. "programa de custeio especial para recupe
ração de cafezais atingidos por estiagens sucessivas, para 
apHcação eni áreas cafeeiras específicas, de deSeOVolvf
mento recente, ainda carentes de adequada infra
estrutura e sujeitas a custos mais elevados, Inediante o 
estudo de ~o a caso, como a região da Chapada Dia
mantina (grifo), na Bahia, o Vale do Jequitinhonha, em 
Minas Gerais e o Estado de Pernambuco; concessão de 
custeio especial, com até 3 anos de prazo (grifo), e com as
sistência técníca permanente, p!ira a elevação dos níveiS 
de produtividade das lavouras; nos financiamentos serão 
utilizados parte dos recursos aplicáveis às operações nor
mais de custeio agrícola (2.1.1) (grifo); as despesas de exe
cução, totalmente a fundo perdido, montarão a Cr$ 900 
milhões, sendo Cr$ 200 m"ilhões em 1984 e Cr$ 700 mi· 
lhões em 1985"~ 

Srs. Senadores, 
Certo de que é justo e indispensável incluir a região da 

Chapada Diamantina entre os beneficiários de financia
mentos a juros de 35%, sem ccirreção monetáfül, e iníquo 
incluí-la no item 3, da Resolução 876 do Banco Central, 
peço aos parlamentares de modo geral e, sobretudo, aos 
rep-resentarites baianos no Congresso Nacioni:tl que 
unam suas vozes à minha para que juntos possamos fa
zer reverter esta situação surpreendente. 

Nossos_ cafeicultores não podem ser penalizados com 
encargos financeiros para os quais nãÕ se enc-o·ntram ca
pacitados economicamente, pois a não consolidação do 
proje_to-Ciafee-iro só produziu ânus, desencanto e descapi
talização generalizada. 

E finalizo este pronunciamento, solicitando das auto
ridádes federais, do mesmo modo que o fizéramos, con-
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juntamente, em junho deste ano, ao Ministro da Fazen
da, .. "que seja deferido à Cooperativa dos Cafeicultores 
da Bahia programa diferenciado de outros pólos cafeei
rqs, pois ê um pólo ainda em formação, necessitando de 
estímulos oficiais para se consolidar sobretudo porque, 
no curso de sua implantação, foi duramente castigado 
pela seca que assolou o Nordeste, por vários anos." Era 
o que ti?ha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

A Presidência designa para a sessão extraordinária, 
convocada ã.nteriofmente pã.ra àS 18 horas e . .30 Íninutos, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussã.o, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara nl' 113, de 1983 (n' 2/83, na casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza 
o Departamento Nacional de Obras Contra as SeCas-
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do_ Interior, 
a doar os imóveis que menciona, situados no Município 
de Iracema, no Estado do Ceará, tendo 

PARECERES_EAVORÃVEIS, sob n•s 519 e 520, de 
1984, das comissõe1>: 

-de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto ~ 
gislativo n' 38, de 1983 (n9 38/83, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto de convênio multilateral sobre 
cooperação e assistência mútua entre às direçôes nacio
nais de aduanas (incluídos os anexos I, V, e XIII), ce
lebrado na Cidade do México, a II de setembro c;le 1981, 
tendo 

PARECERES FAVORÃVELS, sob n•s 440 e 441, de 
1984, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo nl' 6, de 1984 (n"' 24(83, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do acordo básico de cooperação 
técnica entre o- Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 
1982; tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 399 e 400, de 
1984, das Comiss.ões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n' 12, de 1984, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável, 
para fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, 
do dobro das despesas realizadas com a construção, ins
talação e manutenção de creches destinadas aos ftlhos de 
seus empregados, tendo 

PARECER, sob n' 507, de 1984, da Comissão 
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido_ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos.) 
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Ata da 16011- Sessão, em 27 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 18 HORAS E30 MiNUTOS. A-CfiAM:S[PJi.E: 
SENTES OS SRS. SENADORES:· 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles
Fâbío Lucena - GalvãQ Modesto - Odacii-Soares -
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo -José SarneY --Alberto SilYi-- Helvíd_io 
Nunes -_João Lobo - Almir Pinto - Virgílio Tâvora 
- Carlos Alberto - Moacyr Duarte -:- Martins Fi_lh_q 
- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sam-
paio - Marco Maciel - Guilherme Palmeira - Luiz 
Cavalcante - Albano Franco ~ _Lourival Baptista -
Passos Pôrto ..::.. Jutahy ~agalhães- Lomanto Jónior 
- João Calmon - Roberto Saturnino --Morvan 
Acayaba- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fer-_ 
nando Henrique Cardoso -_Severo Gomes"""'""' Benedito 
Ferreira- Henrique Santillo- Mauro_ Borges- Bene. 
dito Canelas- Gastão MUller- José Fragelli- Mar
celo Miranda - Affonso Camargo - Álvaro Dias
Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A lista de 
presença· acusa o Comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deu.s iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 

}9-Secretãrio, - - -

São lidas as seguintes 

Em, 29 de setembro de .1984. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei dos trabalhos da Casa, a pai-tir de 29 de se
tembro do corrente, a fim de participar de missão ôTiclal 
junto ao Governo da Tailândia. 

Atenciosas saudações. - Cid Sampaio. 

Brasília, 27 de setembro de 1984. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celência que 

me ausentarei dos tni.balhos da Casa, a partii.de 29de se
tembro do corrente, a fim de participar de missão oficial 
junto ao Governo da Tailândia. 

Atenciosas saudações,- Alfredo Campos. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- As comu-
nicações lidas vão à publicação. -

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1<~
Secretârio. 

É lida a seguinte 

Brasília, 27 de setembrO de 1984. 
Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 

Ex• o nome do Senhor Deputado Israel Pinheiro para in
tegrar, em substituição ao Senhor Deputado Antônio 
Pontes, a Comissão Mista incuritbida de estudo e paracer 
sobre o Projeto de Lei n~ 10, de 1984-CN, que "dispõe 
sobre a Politica Nacional de InformátiCa, e ·dâ outras 
providências". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• pro
testos de estima e consideração. - Djalma Dessa, para 
Líder do PDS. -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- Será feita 
a sllbstit.uição soli~itada. 

O SR: PRESID~NT,E (Lomanto Jurtior) - A _Presi~ 
dência comunica ao Plenârio que, devendo transcorrer 
amanhã, na cidade do Recife, a cerimônia de posse do 
Superintendente da SUDENE_- designou os nobres Se
nadores Guilherme Palmeira e João Lobo, para repre
~tit~_rem ó Senado naque~a solenidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior)- Na Sessão 
Ordinária de hoje. terminou o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução n9 54, de 1984, de 
aUtoria do Senador Itamar--Franco, c:iue dâ nOva iedação 
aos artigos 188, Caput e 192 do regimento interno do Se
nado Federal. 

AO ProjetO nãO -foram oferecidãs emendas. 
De acordo com o disposto no regimento interno, a 

matéria serâ despachada às Comissões de Coristituição e 
Justiça e Diretora. _ 

O SR. PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da 
Câmara n<~113, de 1983 (n~ 2/83, na Casa de ori~ 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas·- DNOCS, autárquia.Vin
culada ao Ministério do Interior, a doar oS.imóveis 
que m~~ciona, situados no M~nicfpio de Iracema, 
no Estado do Ceará, tendo 
- PARECERES FAVORÁVEIS, Sob n's 5!9 e 

520, de "1984, das comissões: 
-. D~ A~untos Regionais; e 
- De Finanças. 

Em discussão o projeto. "(Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A .matéria vai. à sanção.--

t o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
No Ú3, de I!Í83 

(No 2/83, na Casa de Origem) 
De iniciativq dp Senhor Presidente da República 

Autoriza o Departamento NaCional de Obras Con
tra as Secas- Ó~OCS, Autarquia vinculada ao MI
nistério do htterior, a doar os imóveis que menciona. 
situados no Mudicípio de Iracema, no Estado do Cea-
rá. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Departamento Nacional de Obras Contra 

lS Secas - DNOCS, fica autorizado a doar à Campa-

nhia de Ãguá e Esgotos do Ceara·.:_ CAÜECE, inedian
te escritura pública, duas âreas de terra de sua proprieda~ 
de, com l.200,00m2 (um mil e duzentos metros quadra
dos) e com 4,00m2 (quatro metros quadros), respectiva
mente, destinadas à implantação do sistema de água da 
cidade. de Iracema, Estado do Ceará, e à construção da 
casa de forca necessária àquele sistema. 

Parágrafo único. As aéreas de terra~ objeto da -auto
rização de que trata o caput deste artigo, limitam-se, a 
primeira; ao Norte, com a Estrã:da Estadual - CE que 
liga a cidade de Alto Santo a Iracema; ao Sul, Leste e 
Oeste, com ferraS ao-DNOCS; e a segunda, ao Norte, 
Sul~·Leslé. e Oeste, com terras do DNOCS e apresentam 
a -segU.Irlte desáiçãO: :área nq 1: partindo do ponto O, na 
ombreira esquerda da bariagem, visando ao ponto ), na 
ombrcincdíreita da barragem do açude; Ema, seguindo 
.com uma deflexão à direita de 19 5' D .e rumo de 479 5' 
NE., ·mede 35_4,00m até o ponto l, com longitude de 38\> 
20' 459 Oeste e latitude de 5Q 46' 35<~ Sul; deste i::om uma 
deflexãO à' díreita de 1469 8' De ru-mo de 13<~ 13' Q09 SO, 
mede 8,50m até o ponto-O-A da quadra. com longitude 
de 389 20' 469 Oeste e latitude de 5<~46' 36'~ Sul; deste com 
uma deflexão à esquerda de 63~ 20' 00<? E e rumo 50<~ 7' 
009 SE, mede 40,00m até o ponto B, com longitude de 38<~ 
20' 46~ oeste e fãtitude de 59 45' 369 Sul; deste, com uma 
deflexão à direita de 909 (}()? D e rumo de 39~ 53-: SO, 
mede 30,ÕÕ·m -até o ponto C, com longitude de 38<~ 20' 469 
Oeste e latitude de 59 45' 35<~ Sul; deste, com uma defle
xão à dii'eita de 9QQ OQ9 E e rumo de 50<~ 7' NO mede 
40,00m atê o ponto D, com longitude de 389 20' 36~ Oes
te e latitUde de 59 46' 35<~ Sul; deste, com uma deflexão à 
direita de 909 OQ9 De rumo de 39~ 53' NE, mede JO,QQm 
até o ponto O-A, com lon.~itude de 389 20' 46<? Oeste e laR 
titude de 59 46' 369 Sul; onde se dá uma.deflexão à direita 
de 909 009 D para encontrar o rumo de 509 7' SE, ficando 
assim fechada a linha poligonal da área n'~ l, com um to
tal de 1.200m2• Área n<~ 2: partindo do· ponto O, da 
ombreira esquerda da barragem, _com longitude de 38<~ 

20' 46" Oeste e latitude de 59 46' 35<~ Sul, zerando o apare. 
lho em direção ao norte magnético, com o rumo de 239. 
00~ NW, mede t2,00m_até o ponto t, com longitude de 
38B D 2Ú' 46"' Oeste e latitude de 5~ 46' .35<~ SUI; deste, 
com uma deflexão à esquerda de 90." 009 E e rumo de 67<~ 
009 SW, mede 2,00nt até O ponto 2, com longitude de 38.<~ 
20' 469 Ol!ste e latitude de 5Q 46' 35~ Sul; deste com uma 
deflexão à. direita de 90<~ 00~ D e rumo de 23<~ 00~ NW, 
mede 2,00m atê o ponto 3, com longitude de 38<? 20' 46<~ 
Oeste e latitude de 5<~ 46' 35<~ Sul; deste, com uma defle
xão à direita de 9(}9 009 D e rumo de 679 OQQ NE, inede 
2,00m até O pOnto 4, com longitude de 389 20' 469_0este e 
latitude de 5<~ .46' 35'~ Sul; deste, com uma deflexão à di
reita de 9Q'I_QO'? De rumo de 23~. SE até o ponto !Com 
longitude de 38<~ 20' 4_69 Oeste de latitude de 59 46' 359 
Sul, onde. s.e dã uma deflexão à direita de 909 00~ D para 
obter o rumo de 679 00~ SW do lado t-2, ficando assim 
fechada a linha poligonal da ârea número 2, com um to~ 
tal de 4,00m2• 

Art. 29 A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, 
se as _c.onstruções dos prédios não estiverem concluídas 

_no prazo de 5-(cinco) anos, a contar da data da assinatu
rá.da respectiva es.critura, ou se aos imóVeis for conferida 
destinação diversa da prevista, hip6tese em que ocorrerá 
a reversão doS imóveis ao patrimôriio do DNOCS, iode· 
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pendente de indenização de qualquer benfeitoria porven
tura realizada nas áreas. __ 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

ArL 49 Revogam-Se as disposições em coiltrário. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) - Item 2: 

Discussão, erri turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 38, de 1983 (n'? 38/83, na Câmara 
do_s Deputados), que aprova o texto do convênio 
multilateral sobre _c_ooperação e assistência mútua 
entre as direções naciotiills de aduanas (incluídos QS 

anexos I. V, e XIII), celebrados na Cidade do Méxi
co, a 11 de setembro de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 440 e 
441, de 1984, das comissões: 

- D~ Relações Exteriores; e 
- D~ Economia .. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em ~atação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

:t. o seguinte o projeto 2provado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 
, 1983 

(n"' 38/83, na Câmara dos D~putados) 

Aprova o texto do Convênio Multilateral sobre 
Cooperação e Assistência Mútua entre as D~reções 
Nacionais de Aduanas (inclufdos os anexos I, V e 
XIII), celebrado na cidade do México, a 11 de se
tembro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 t? Fica aProvado o texto do Cõnvêniá Mürtt[.ã

teral sobre Coopefação e ASSistência Mútua entre .ãS DJ::
reções Nacionais--de Aduanas (incluídos os anexos I, V e 
XIII), celebrado na cidade do México, a II de setembro 
de 198L 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de_su_a publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior)- Item_3: 

DiscuSSãO, eill:t"ri.i-no úniCo, do Projeto de Decre-_ 
to Legislativo n'i' 6, de 1984 (n~' 24/83, na Cãffiira 
dos Deputados), que aprova o texto do acordo bási
co de cooperação técnica entre o GOverno da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Cooperativista da Guiana, celebrado em 
Georgetówn, a 29 de janeirO -de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 399- e 
400, de 1984, das comissões.: 

- De Relações Exteriores; e 
- D~ Educação e Cultura. 

Em discussão. (P;:tt,!sa.,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação·. 
Os Sis. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanec_er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão ôe Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 6, de 1984 

(N9 24/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 
I982. 

O Congresso Nacional decreta 
Art. ]'i' Fica aprovado o texto do Acordo Básico de 

Cooperação Técnica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repúbtica CooPerati
vista da Guiana, celebrado em GeOrgetown, a-29 de ja
neiro de 1982. 
· Aft; 29 Este decretO legislativo eO.tra em vigor na 

data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 4: 

Discussão, i::m segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado N"' 11, de 1984, de autoria do Senador 
Lourival Baptista, que dispõe sobre a dedução do 
lucro tributável, para fins do imposto sobre a renda 
das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realiza
das com a construção, instalação e l!!_a~utenção de 
creches destinadas aos filhos de seus empregados, 
tendo 
PARECER, sob N9 507,· de 1984, da comissão 
De Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 ao Regimento 
Interno. 

O projeto vai à Câriiãra dos Dep-Uü.dos. 

É o ~eguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1984, que 
dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins 
do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do 
dobro das d~spesas realizadas com a construção, ins
talação e manutenção de creches destinadas aos filhos 
de seus empregados. 

_O Congresso Na~onal decreta: 

Ait. 19 AS PeSSoas jurídicaS Poderão deduzíf do lu
cro tributável, para fins do imposto sobre a renda, o 
dobro das despesas comprovadamente realizadas no 
período base, com construção, instalação e manutenção 
de creches dest~nada_s aos_filhos de seus empregados. 

§ 1"' A dedução a que se refere este artigo não poderá 
exeder, em cada exercício financejro, isoladamente, a 5% 
(cinco por cento) e, cumulativamente com as deduções 
de que tratam as Leis n~' 6.297, de 15 de dezembro de 
1975, e n~' 6.321, de 14 de abril de 1976,- a 10% (dez por 
cento) do lucro tributável. 

~ ~ § 29_ As pessoas jurídicas, para fazerem jus à de
dução prevista neste artigo, deverão submeter a cons
trução, instalação e manutenção das creches à aprovação 
dos Ministéiros do Trabalho e da Previdência e Assistên
cia Social, através da Legião Brasileira de Assistência
LBA, na forma que dispuser o Regulamento do Poder 
ExecutiV-o:- - -

§ 39 As despesas não deduzidas no exercício -fman
ceiro correspondente poderão ser transferidas para de
dução tros 2 (dois) exercícios financeiros subseqUentes. 

Art. 2~' As pessoas jurídicas, na istalação e manu
tenÇãO das creches a que se re(ere o artigo anterior, deve
rão cOnferir Prioridade de atendimento aos filhos de tra
balhadores de baixa renda. 
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Parágrafo úniCo. O Mmistério do Trabalho articular
se-á com o Ministério da Previdência e Assistência So
cial, através da Legião Brasileira de Assistência- LBA, 
para efeito de exame, aprovação e supervisão das·cre
ches~ 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazO de 60 (sessenta) diasr 

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

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O _SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
desegnando para sessão ordinária de amanhã a seguinte. _ 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Leí da Câma
ra n9 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que 

- dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
do_,s ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 354 e 355, de 
1981, das cóinissõ-es: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 44, de 1981 (n9 587f79, na Casa de origem), qUe 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais,- reVtsfãs, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
-ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - __ imagem e s_om - por profissionais e 
eriipreSás brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido dos Se- __ 
nadares Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (n~' 227 f75, na Casa de origem), que dis

-põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1,360 e 1,361, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legislaçíl.o Social j e 
- de Educaçíl.o e Cultur:a, 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 65, de 1979 (n9 4.257 f77, na Casa de origem, que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n's 335 e336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 1 Q 

pronunciamento: contrário; 29pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de FinanÇ8S, ]9 pronundamento; favorável; 29 pro-
- DimcianÍento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e-da Emenda de Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câma
ra n'i' 14, de 1984 (n? 2.867/76, na Casa de origem). que 
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introduz_ modificações ria Consolidação das Leis do_ Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de [9 de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora_ que contrair núpcias, teildo 

PARECERES, sob nlls 299 e-300, de I9a:l-, das COmis
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação, em turno únicO, dO RequerinleritO i't'il 181, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce-
na, solicitando, nos ternios do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,~ 
que revoga o Decreto-lein"' L541, de 14 de abril__de_l9:7_l_
(Lei das Sublcgendas). 

7 

Votação, em turno úriiéo, do Requerimento_ n~' 188, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de hei do Senado n~' 

140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252 
e 254, todos da Lei n~' 4,737, dC 15 de julho de 1965-
Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei nl' 1.5_38, 
de 14 de abril de 1977. 

8 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento_ Inter
no), do Projeto de l:;ei da Câmara n' 79, de 1979 (n' 
1.511/75, na Casa de _origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 59 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n~'s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo-da ComiSsãO de Legislação So-_ 
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'l' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n~' 594, 
de 27 de maio de 1969, que fõStitui a Loteria EsportiVa
Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 23 a 25, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça - I~' Pronunciamento: 
contrário; l~' prmiunciã:meõtO-: pela constitUcionalidade e 
ji:lridicidade do SubstitutiVo_ da CortlisS!O çie Fin~naças; 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutiVo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Está en
cerrada a sessão_ 

( Le~·anta-se a sess-ão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÀO CALMON NA SESSÃO DE 26-9-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO D6 ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR- JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~: 

Durante dOis meses e-24 dias, os piofessofés CSCrVlclO
res das universidades federais autárquicas se rriaritiveram 

em greve, pleiteando, com. muita justiça; um aumento 
das suas remunerações. Findo esse período, os grevistas 
aceitaram propOsta do Conselho de Reitores das Univer
sidades Brasileiras para que voltassem ão trabalho. Suas 
reivindicações seriam, então, estudadas sob os auspícios 
do Ministéri_o _d~ Educação e Cult_ura por uma Comissão 
<)o CRUB, 

Decorreral!l_ dois meses após o retorno- ao trabalho 
doS prÕfessores e servidores~ Findo es-se prazo~ O jornal 
O Estado de S. Paulo, em edição de hoje, publicou a se
guinte nota: 

"O Ministério da Educação concederá aos pro
fessores e servidores das instituições de ensino supe-
rior autárquicas e aos servidores federais i:eajuste 
salarial adicional aos que eles receberem, como fun
cionários pÜblicos, em janeiro de 1985. 

A proposta foi aprovada pelo Ministro Delfim 
Netto, do Planejamento e pelo Presidente Figueire
do, em reunião com a Ministu!. Esther de Figueiredo 
Ferraz. 

Para este ano, no entanto, não há verbas para os 
reajustes pretendidos_ pelos professores e servidores, 
apesar de eles terem sido referendados pelos reito
res." 

Por sua vez, A Folha de S. Paulo anunciou, hoje, que 
"a Ministra da Educ.:ição reuniu-se ontem, ·por toda a 
t<,Lrde, com o Chefe da Casa Civil, Leitão _de Abreu, para 

_ temar o:b~er do Governo, desde já, a garantia de atendi
mento de, pelo menos, algumas das reivindicações dos 
professores e servidores das univerS-idades federais artár
quicas, que estiveram em greve, durante 84 dias, por me
lhores salários e mais verbas para ·as escolas. 

Finalmente, o jornal O Globo publicou, hoje, a se
guinte notícia: 

"Esthe-r e Leitão vêem pedidos dos reitores 
Brasilia -A Ministra da Educação, Esther Fer

raz, e o Chefe do Gabinete Civil, Ministro Leitão de 
Abreu, prosseguiram ontem às negociações para 
atender documento do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, que pede melhoria sala
rial e ~rçamentária para estabelecimeritos-aUtárqui
cos. Fontes infon:n_am_q!Je é ,P:ratic<lm_ente garantido 
o reajuste semestral, já em estudo antes da -greve ser 
declarada ilegal em julho." 

Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os pro-
- fêssores e servidores das universidades federais-autárqUi

cas fOram, mais- uma-vez,ludibriaO.Os pelo Governo. Eles 
interromperam o movimento grevista, confiando _no 
compromisso, assumido pelo Minstério da Educa~o e 
-Cultura, de atendímento das sUaS reivindicações ainda 
este ano. 

Decorrido_ urn_ prazo bastante longo, hoje os servido
res e os professores tomaram conhecimento de que não 
deverão esperar nenhum reajustamento de suas remune
rações, a não ser a partir de l' de janeiro de 1985. Esse 
fâto ainda ê mais revoltante, porque está em pleno vigor 
o § 4~>, art. 176, da ConstituiçãO Federal, que obriga o 
Governo a destinar, no mínimo, 13% da receita de im-

- -postos federais para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. De acordo com o parecer do Consultor-Geral da 
República, aprovado pelo Presidente Figueiredo ilo dia 6 
ão cOr-rente mês, o Governo Federal teria de abrir crédi
tos suplementares, ainda este ano, para cumpri"r o-novo 

_ dispositivo da Constituição Federal. 

Se o Poder Executivo tivesSe agido de acordo _com o 
Parecer do Consultor-Geral da República, haveria di
nheiro suficiente para atender não apenas às justas rti:i-

- vindicações dos professores e servidores d:is universida
deS federais e autárquicas m:as de outras áreas de el)sino. 
Entretanto, violando a Constituição da Rep-úbliCa, des
respeitando, tãmbém, o pãi'ecer do COnsultOr-Geral, -até 
hoje não chegou a esta Casa nenhuma mensage:m do Pre
Sidente Figueiredo, abrindo créditos suplementares para 
o MEC. 
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Como, e_ntretant_o, o chefe da Nação já estã violando o 
art. 176, parâgrafo 4~', da Constituição, desde o dia I Y de 
janeiro do corrente ano, foi encaminhado, no dia_ 4 do 
corrente mês, ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Flavio Marcilio, uma denúncia subscrita por 
profesSõres gaúchos, propondo o enquadramento do 
Pr~sidente da RepUblica num processo por crime de res
ponsabilidade, de acordo com o art. 83 da Constituição 
Federal. 

Hoje,- procurei o Presidente da Câmara para indagar a 
S. Ex' qual fora o andamento dado à denúncia dos pro
fessores. O Deputado Flávio Marcílio iriformOu-me que 
no próximo _dia 4 de outubro, portanto um mês após o 
encainiilhamento da d(múnCia, a Mesa da Câmara vãi 
reunir-se e, naquela oportunidade, indicãrâ relator para 
a matéria. Nós correremos um grave risco, porque a 
a tua! Sessão Legislativa t6minará no dia 5 de dezembro. 
Teremos, a partir do dia 4 de outubro, apenas 60 dias de 
funcionamento do Congresso Nacional no corrente ano 
de 1984_, Se houver maior protelação, perdert:mos exce
lente oportunidade para testarmos a eficácia do artigo 83 
da Constituição que permite, no caso de 2/3 do Deputa
dos considerarem procedente a denúncia, que o Presi
dente da República seja afastado do exercício de suas 
funções durante 60 dias. 

Obviiünente, não é fácil obter da Cãmara esse apoio 
de 2(3 dos representantes do povo em favor da tese da 
Procedência da denúncia. De qualquer forma, o Con
gress-o Nacional precisa libertar-se do chamadq, "com
plexo do boi". De acordo com a sabedoria popular, o 
boi não sabe a força que tem. O Congresso, em 20 anos 
de autoritarismo, foi, aos Poucos, perdendo a consciên
chi dós poderes que ainda lhe restam, depois de uma 
drástica redução das suas prerrogativas, nas últimas dé
cada~: por mais de uma vez, o Presidente da República 
decretou o recesso do Congresso Nacional, fechando por 
algum tempo a Câmara dos Deputados e o Senado Fede
ral. 

_Co_m.Q os. "legisladores" do Palácio do Planalt_o esque
ceram o explosivo art. 83 da Constituição, ainda dispo
mos de uma arma poderosa para a suspensão do Presi
dente da República do exercício das suas funções, duran
te 60 dias. Dentro desse prazo, o Senado Federal terâ de 
concluir o julgamento. Se não o fizer, o Presidente da 
República voltará a assumir suas funções. 

Sr. "Piesídellte; Srs. Senadores, q_esejo registrar um ou,: 
tro grave erro cometido pelo Presidente da República, 
ainda no corrente mês de setembro. No dia 26 de agosto 
deste ano, a Ministra Esther de Fígueiredo Ferraz enca
minhou a minuta de um prOjeto de lei ao Presidente, re
gulamentando o parágrafo 4Y, do.llr_t. 176-da _Consti
tuição, que destina maiores recursos à manutenção e de
senvolvimento do ensino. No dia 3 de setembro, o Presi
dente Figueiredo encaminhou essa exposição de motivos 
e a minuta do projeto de lei ao Consultor Gerar da Re
pública, que batendo um recorde, elaborou o seu parecer 
e o enviou ao Presidente da República três dias depois. 
Esse documento publicado no Diário Oficial da União 
no dia lO do corrente mês, foi aprovado no dia 6 pelo 
Presidente Figueiredo. Já decorreram 20 dias, e atê hoje 
õ Presidente da República não encaminhou ao_ Congres
so N aciona~ uma men~agem com o projeto de lei, regula
mentando o art. 176, § 4'~' da Constituição Federal. 

Essa demora, imperdoável, do Presidente da Repúbli
ca, regulamentando um artigo da- ConstituiÇão, não O 
exime da obrigação de abrir imediatamente crêditõs su
plementares a fim de que, ainda no corrente exercício, 
seja respeitado o§ 41', do art. 176, destinando-se à edu
cação, pelo menos, uma verba adicíonal que não fical'ã 
longe da casa de I trilhão de cruzeiros. O Presidente da 
República, portanto, está violando duplamenteo disposi· 
tivo constitucional, incorporado à nossa Cartà Magna 
no dia l~' de dezembro do corrente ano, ao deixar de en
caminhar mensagens ao Congresso, abrindo crêditos su
plementares ainda em 1984, e ao enviar ao Congresso 
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Nacional um projeto de orçamento para 1985, erfi ·que 
não são destinados 13% da receita dos impostos federais 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino: 

Diante dessas violações da Constituição, estou piei~ 
teando, junto aos meus companheiros do Partido_ d.o 
Movimento Dernocrâtic_õ_ Brasileiro, um movimento, ria 
CorriisSão Mista que vai examiriar o Orçamento Geral da 
União, no sentido de ser levantada, naquele órgão, a tese 
da inconstitudóD.a\idade do orçamento de 1985, já que 
ele desrespeita o§ 49, do art. 176. 

Nesses últimos anos o Congresso Nacional perdeu a 
prerrogativa de aumentar em um cruzeiro s_equer as ver~ 
bas do ..orcamentQ. 

Resta-nos, entretanto, esta arma, que é defesa da tese 
da inconstitucional(dade do Orçamento. O Presidente da 
República já deveria ter recolQido Sl}a p~oposta de_ Qrça~ 
mento para 1985, que só fõi lida no Congresso NaciOnal 
na última segunda~felra, em ·conseqüência da· obstrução 
dos trabalhos legislativos; 

Considero que não apenas o PMDB, mas todoS oS 
Partidos com representação no Congresso Nacional de~ 
veriam defender o mesmo ponto de vista na Comissão 
Mista que vai apreciar o Orçamento para o próximO 
ano. Se não agirmos dessa maneira, cumprindo _o que de~ 
termina a Constituiçã.o, vamos provocar iniensa de~ 

cepção não apenas entre professores ti servidores das uni~ 
versidades, mas também em toda a área da ecucação, no 
universo dos estudantes de todos os graus deste País. ~ 
inconcebível que, tendo a Constítuição -cánsagradO õ 
princípio de destinação mais vultosa de verbas para a 
área de ensino, o Brasil continua classificado pelo 
Anuário da UNESCO abãixo de -79 países em dispêndios 
públiCos coffi educação em relação ao Produto Nacional 
Bruto. 

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. JOÃO CALMON- Com o maior prazer, con
cedo o ·aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte- Emineil.te Senador João Cal~ 
mon, sou daqueles que guardam fidelidade à setença de 
Apeles, de que o sapateiro nãO deve ir alêm da sandália. 
Confesso a V. Ex• que não mantenho nenhuma intiinida
de com determinados aspectos do texto Cónstitti.Cíonal 
vigente. Apenas para satisfazer a minha curiosidade, eu 
perguntaria a V. Ex• se o dispositivo constitucional neste 
instante invocado, que 'detr!rmina que (3% da receita- d.O -
Ofçamento, no mínimo, sejam destinados ao ensino no 
País, se esse dispositivo pode ser considerado um dispo
sitivo auto-aplicável ou tornar-se-ia necessária a sua 
complementariedade, através de lei complementar à 
Constituição. Eu, como me confesso, sem falsa modés
tia, jejuno no'ã.SsuntO, eStimãria oU.Vir-a.Oj)iiiião de V. 
Ex~ nesse articular. 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazei'~ nObre 
Senador Moacyr Duarte. 

Esse dispositivo constitucional é, seguildo a douta oPi
nião do ji.ifiSta-Caio Tácito, do Conselho Federal de _ 
Educação, e do Cons-ultor-Geral da Repúblicã, Dr. Ro: -
naldo Rebello de BrittO Poletti, auto-aplicável e está em 
plena vigência, desde o dia )9 de janeiro de i984. 

Tenho aqui o exemplar do Diário Oficial que publicou 
o magistral parecer do Consultor-Geral da República. 
No final do seu parecer, declara o eminente juriSta: __ _ 

Item d-A norma que se pretende executar -
que é o§ 49 do art. 176- é dotada de pronta impe
ratividade, de incidência imediata - portanto, ãiil
da neste exercício- inobstante dependa de medidas 
que lhe completem a eficácia, para que seus efeito-s 
se tornem definitivos, irretorquíveis. t: norma do 
mais alto grau a qUe se deve amoldar o- restante do 
ordenamento e os atas da administração." 

~o Consu1tor-Geral d_a República enfatiza, também, 
que. aindã no corrente exercício de 1984, devem ser aber
tos créditos especiais, créditos suplementares, para ser 
atingido limite mínimo de 13%. 

-Nobre-Sena-dOr Mo-acyr Duarte, V. Ex', qUe_ além de 
professor emérito é um Jurista ímportahte, sabe que só é 
necessária a regulamentação de um artigo da Consti
tuição quando esse dispositivo da Carta Magna prevê a 
ne_cessidade de sua regulamentãção, através de lei ordi
nâria ou de lei complementar. 

A Constituição do Brasil possui nada menos de que 
I 10 artigos que até hoje não foram regulamentados e, 
por iSsO mesmo, até hoje não estãO sendo cumpridos. 
Um deles, talvez o mais significativo, é. o artigo da Cons~ 
tituiçãO que estabelece o direito dos enipregadOs à parti
cipação nos lucros e na gestão das empresas. Entretanto, 
como o artigo acrescenta .. "de acordo com os critérios 
que a lei definir", e a lei jamais definiu esses critérios, até 
hõ]e a participação dos empi'egadcis nos lucros e na ges
tãõ -~~-- em~resas não passa de -~-m~ aspiração. 

Nobre Senador Moacir Duarte, posso assegurar a V. 
Ex' que esse-dispositivo constitucional está em plena vi
gência e _dispensa -regulamentação. Entretanto, o 
Consultor-Geral da República aprovou uma minuta de 
projeto de lei regulamentando o art. 176, § 49, da Consti
tuição. Apesar disso, a complementação de verbas, no 
corrente ano, independe de regulamentação. O 
Corisultor~Geral da República utilizou estas palavras, 
que vou ler, mostrando a importância extraordinária- da 
regulamen.tação que, segundo ele, não tem nada a ver 
com o cumprimento, ainda este ano, do_ que determina a 
Constituição, em seu art. -176, § 49; 

uf) A lei a editar-se - lei nacional, inserida na 
competência legislativa da União, pode dispór sobre 
a destinação dos recursos vinculados pelo § 49 do 
art. 176, como sendo as atividad_es abrangidas pela 
expressãq, "manutenção e desenvolvimento do ensi~ 
no." Nada há que objetar, enfim, à proposição em 
tela, do prisma da constitucionalidade e juridicida~ 
de." 

Nobre Senador Moacyr Duarte, eu entrei em conta to 
com o Cons_ultor~G!:ral da República, desejando maiores 
esclarecimentos sobre sua referência à,, "lei nacional." 
Conhecemos a lei ordinária, a lei complementar, a lei 
maior, a lei estadual e a lei municipal. Mas_S,_Extse refe
re, expressamente, neste caso, à .. "lei nacioltal". S. EX', 
jurista eminente que é, esclareceu que a maior preocu
pação sobre a necessidade da chamad:J. "lei-nacional", ê 
que ela prevê uma punição para os Estados e Municípios 
que não destinarem, no inínimo, 25% da sua receita de 
impostos, para a manutenção e desenvolvimento do ensi
no. A punição ê drástica: a suspensão imediata da assis
tência financeira da União aos Estados e MunfciP1os~ na 
áreã do ensino, com o corte do pagamentO dãs quotas do 
saláriO-educação e do Fundo de Participação dos Esta
dos e .Municípios. 
--Ao lonio do seu luminoso parecer, o ConSultÕr-Geral 

da República deixa claro que o cumprimento do disposi
dVo COnstituCiOnal, ainda este ano, através da aprovação 
de créditos Suplementares, nada tem a ver com a regula
mentação a ser_ ainda encaminhada ao Congresso Nado
na!, que evit8rá também a necessidade de qualquer adap
tação das ConstituiÇões dos Estados ao que determina o 
§ 49, do art.-176 aa constituição. 

~O Sr.Moacyr Dnarte- Agradeço os eslarecim.enfoS 
que V. Ex• acaba de prestar que, além de considerá~los 
Plenamente satisfatórios, parece-me, a -priineira vista·, 
convincentes. O que me surpreende é apenas a nuance 
oferecida pelo douto Consultor-Geral da República, 
quando afirma a desnecessidade da regulamentação do 
cânone constitucional, e ao mesmo tempo, declara que 
minutou uma legislação ... 
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O SR. JOÃO CALMON- Perdão, S. Ex• não minu· 
toú uma legislação, e sim deu um parecer sobre um pro
jeto de lei que lhe foi encamiõ.hado pelo Senhor Presi
dente d_a República, que recebeu da Ministrã da Edu
cação e Cultura. S. Ex' não minutou o projeto. 

O Sr. ·Moacyr Duarte - S. Ex•- ofereceu um parecer 
favorável... 

O SR. JOÃO CALMON - Exato. 

O Sr. Moacyr Duarte - ... a um anteprojçto de lei, 
elaborado no âmbito do Ministério da Educação, para 
ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Corigresso 
Nacional, documento através do qual o Poder Executivo 
reglllamenta o dispositivo constitucional. Ora, se no seu 
parecer original, apreciando o mérito do dispositivo 
c_onstitucional, S. Ex• desobriga a regulamentação, opi
nando pela auto-aplicabilidade daquele mandamento, 
não me causa espécie mas, me surpreende, que noutro 
parecer, oferecido a um anteprojeto de lei ordinária, S. 
Ex' defenda. a necessid-ade (leSse dispositivo ser--regula
mentado. Foi o que eu aprendi desse diálogo cordial que 
estou mantendo com V. Ex•, eminente Senador João 
Calm_on. Solicitaria a V. Ex' que conseguisse e que ten
-ta-ssi,-com a sua dialét1ca tão convincente, espancar, de 
uma vez por todas, as minhas dúvidas. Porque, a priilcf
pio, os esclarecimentos de V. Ex• foram bastante para 
que eu fizesse um juízo do ponto de vista que V. Ex' de· 
fende, mas quando V. Ex• se referiu a uril. parecer-sObre 
um anteprojeto de lei ordinária, do próprio Procurador 
Geral da RepúbliCa,· -surS:iram algumas dúvidas no meu 
espírifo e ei.t pediria a ahiável gentileza de V. Ex• para 
que as espancasse. 

- O Sr. Fábio LUcena- V. Ex• me concederia um apar
te'? 

O SR. JOÃO CALMON- Responderei rapidamente 
ao aparte do Senad_or Moacyr Duarte e logo em seguida, 
ouvirei V. Ex', com muita honra e muito prazer. 

Não há dúvida nenhuma, nobre Senad_or Moacyr 
Duarte, de que os dois pareceres, o do Conselho Federal 
de Educação, do Jurista Caio Tácito, e do nobre 
Corisultor-Geral da República, Professor Ronaldo Re
belo de Brito Polette, declaram que o dispositivo consti
tucional é auto-aplicável e está em plena vigência desde 
19 de janeiro de 84. 

Desse iterii, que já lí; vou repetir as primeiras palavras, 
que não deixam dúvida, porque afirmam: 

•• A norma que se pretende executar é dotada de 
pronta imperatividade, de incidência imedlãta." 

Tive o cUidado, nobre Senador Moacyr D~,tarte, de pedir 
esclarecimentos ao Consultor-Geral da República sobre 
CiSe PontO da nlaior importância, apeSar-de já cõnhecer, 
também, o parecer do Conselheiro Caio Tácito. Terei o 
maíor prazer, nobre Senador Moacyr Duarte, de enca
minhar a V. Ex• o texto integral do parecer do 
Consultor-Geral da República. 

COm 'O maior prazer, ConcedO o aparte pedido pelo 
iiobre _S::.C!Jador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio LUcena- Nobre Senador João Calmon, ê 
lmptessioriante a balburdia que reina na ordem jurídica 
brasileir?-. Vê V~ Ex' que a imperativídade atual, e não 
iril.ineJ~ite-ou· preSuritivã- da-letra constitucioilal, depende, 
para iornar-se eficaz, de um parecer do Consulto!' Geral 
da República, que não é uma figura que -se possa eXpres
s?.r com poder opinativo capaz de mobilizar o Judiciârio. 
Ó Consultor, como o próprio nome o diz, ê um conse· 
!beiro do Presidente da República, ele jamais se confun~ 
_diria ou _se identificaria com o Procurador-Geral da R e~ 
pública. De sorte que eu queria dizer a V. Ex' que é la
mentável que o cumprimento da Cons_tituição possa de
pender ou deva depender do parecer de um funcionário 
da confiança do Presidente da República. E eu indago: e 
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se o Consultor Geral da República di-sseSse que esse 
mandamento constitucional não é imperativO? Que essa 
imperatividade não existe, que esSa eficácia coriStiiUCio~ 
na! é ineficaz; o que se deveria fazer? Ora, o Poder com~ 
petente para interpretar a ConstituiçãO não é nem o 
Consultor da Rep-ública, nem o Procurador, mas o Po~ 
der Judiciãrio. N_o meu pálido entendimento, V. Ex• de· 
veria, na Comissão de Orçamento, ãpreseritar Uiiia 
emenda à própria Lei Orçamentária~ EITibora o DC:puta· 
do, ou o Senador esteja impedido de apresentar emendas 
9ue aumentem a despesa pública, esteja impedido de ai· 
terar a Lei Orçamentária, no que pe'rtine a essa questão 
da despesa, procede a alegativa de que V. Ex•, se apre~ 
sentar uma emenda nesse sentido de que não estará au~ 
mentando a despesa pública, mas estará fazendo com 
que o Congresso Nacional corrija o vício de inCõnstitu
cionalidade de que veio eivado o próprio projeto ào Po
der Executivo. O parecer do_ Consultor, da -maior respei
tabilidade, não pode vingar como orientação para o Po
der ExecutivO cumprir ou nãO a Constituição. Mo Caso a 
oportunidade se apresenta a V. Ex•, sobretudo a V. Ex•, 
que é o pai dessa criança iriiortal, dessa emenda constitu
cional, a oportunidade se apresenta no momento em que 
o Congresso discute a Lei Orçamentária.. Era o .aparte 
que gostaria de deixar inserido no importante pronun
ciamento de V. Ex~ 

O SR. JOÃO 'CAi.MoN - AF;rãdeçO-a V. E:..• Pela 
sugestão que me parece muito feliz. Vou submetê-Ia à 
apreciação da ál-ea jurídica porque õiB. riie piúi:Ce Perti
nente, aceitável e representaria a utilização de uma das 
poucas armas que nos restam para defender a causa sa
grada da educação em nosso Paiís. 

Mas, a providência de que cogitava era ainda mais 
drástica porque eu levalltaria na COmissão Mista, e pos
teriormente, talvez, até na Comissão de CcinsTifrilçãO e
Justiça, a tese de que o Orçamento de 1985 Viola o§ 4~', 
do art. 176, da Constituição. - ---

Eu gostaria, nobre Senador Fábio LucCna, de prestar 
um esclarecimento adicionâl tembém ao nóbre- Senador 
Moacyr Duarte. Por que foi necessário, submeter ci-as
sunto á apreciação do Consultor Geral dii República 
que, como sabe V. Ex~. nobre Senador Fábio Lucena, 
tem status de MinistrO de Estado e é sempre um cidãdão 
de notável saber jurídico, cuja projeçào -reáinlente está 
fora de qualquer dúvida? 

Nobre Senador Moacyr Duarte, o anteprojeto de lei, 
que foi encaminhado à Presiderida da República e de-
pois à Consutoria Geral da República, não foi elaborado 
pelo Ministério da Educ:~.ção. Ele resultou do trabalho 
de uma comissão intermhíisteriàl de-que paitíciparam re
presentantes do Ministério da Educação, çia SEPLAN, 
do DASP, do Ministério do Trabalho e até do Ministério 
da Fazenda. Essa consulta foi muito importante porque 
o Consultor~Geral da República fulminOu a tese que vi
nha sendo defendida pelo Ministro Delfim Netto,- de que 
no c6mputo de 13% da receita de impostos, deveriam ser 
incluídos os recursos do FINSOCIAL e a receita do sa
lário educação. 

O Consultor-Geral da República fulminou essa tese, 
exclarecendo, defin1tiVãmente, que Salãrio-educaç1lo não 

· é imposto, é contribuição; que FINSbCIÀL não_-é im
posto, é contribuição. Portanto, os 13% deverão incidir 
sobre o_ total da receita de impostos, da receita efetiva
mente arrecadada, porque os gênios do mal da área de 
tecnoburocracia geralmente elaboram o Orçarriento da 
República subestimando a receita, tanto que este ano 
houve espetacular excesso de arrecadação. 

O Sr. José Fragelli --Permite-me v: ExfUm aparter 

O SR. JOÃO CALMON- Concedo, com muíto pra
zer, o aparte a V. Ex~. nobre Senador José Fragelli. -

O Sr. José Fragelli- Eminenie Senadôr, entendo, e 
parece que já, em aparte anterior, disse isso a V. Ex.•, que 
a proposta orçamentária não é, realmente, iitcionstitucio-
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nal pelo fato de não ter contemplado os recursos de_que 
trata o§ 49, do art, 176, que inCorporou umã emenda à 
Constituição, felicíssima,- da autoria de V. Ex.'._ Que eii 
me lembre assim, eu tenho uma memória ruim, Henry 
Laufeúburger, num livro iriteressante Sobre -finançãs, Fi
nanz:as Comparadas - há uma tradução brasileira do li
vro desse autor francês, mas conheço a tri!dUçãS' _ ~_pa
n_hola, se ~ão me e~gano, mexicana--- aborda )ustamen
-te-essaquestão de não poderem, oS parlamento_~, ~l!fiin, 
o Poder _Legislativo emend~r a proposta or93rnentária 
do Poder Executivo, aumentando as despesas. Eu, fran
camente, sou a favor dessa-tese porque vivemos no Brasíl 
uma época de verdadeira quase anarquia financeira, pelo 
poder que o Legislativo tinha de emendar a proposta do· 
Executivo,- fazendo aumentos, às vezes arbitráriOs, da 
despesa ~o J?st~do_. 

O SR~ JOÃO CALMON ...::::.. Na base do clientelismo 
-eleitoral, às vezes. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• conhece muito bem. Ha
via Estados privilegiado,s: Minas Gerais, Pernambuco, 
Ceará, quando teve seu prestígio com Paulo _Sarasate; até 
a Paraíba, com o nosso, hoje, Deputado João Agripino. 
Então, a modificação feita pela Constituição de 1967, 
achei e até hoje entendo que foi salutar. Isso foi introdu
zido, pela primeira vez por volta de 1806, 1809, na legis
lação inglesa. Historicamente houve uma inversão nessa 
questão dos gastos públicos. A Magna Carta veio para 
quê? Para evitar os abusos do poder do rei, ou seja, do 
Poder Executivo, dispendendo, gastando aquilo que a 
Nação, muitas vezes, não podia gastar e dispender, En
tão, o Poder Legislativo nasceu para cercear o arbítrio 
do Poder Executivo em nlatéria de gastos. Mas, com a 
democracia, com os parlamentos, com a dependência de 
Deputados e Senadores do voto do povo, foi havendo 
uma inversão nesses processos. De sorte que o Executivo 
passou a ser o defensor, vamos dizer assim, do equilíbrio 
orçamentário, enquanto õ Poder Legislativo foi semPre 
pendendo a romper esse_ equilíbrio, criando despesas 
além das possibilidades reais das finanças nacionais. 
Georges Ripert, num livro sobre Direito Civil, que V. 
Ex~ conhece, também fala sobre este assunto, sobre as 
demasias do Poder Legislativo, inibindo não só leis nesse 
sentido financeiro, mas legislando de uma maneira mui
to além das necessidades do Pais, porque grande número 
de Deputados e Senadores, cada um queria ser autor de 
uma lei. Então, houve uma inversão. Por isso, na Ingla
terra, lá por volta de 1806, 1807, segurtdo Laufanburger 
se colocoU na legislação inglesa a proibição- de o Legisla
tivo aumentar a despesa na proposta orçamentâria. A 
Constituição do México·..:.:.n.ãõ sei se aíndà-ê a rÍlesni'à: 
referida por Loufant Bearget - tambêm opõe obstácu
los aos aumentos de despesas, e até nos Estados Unidos, 
também, logo âepois da Grande Guerra. 

O Sr. Moacyr Duarte- Todos os Estados de demo
cracias modernas adotaram essa prãtica. 

O Sr. José Fragelli- Exato. Agora, a conclusão a que 
quero chegar é a seguinte: por que se fez isso? Justamente 
pelo abuso que o Po_der Legislativo vinha fazendo. E 
como acoOtecia entr~ nós. Outro dia homenageamos 
aqui- e nada mais justo ----áinemória do grande minei
ro ~sraei_Pinheiro. Mas ele_ f9i, dur_ante muitos anos, V. 
E~_~_sab~. ~o dita~or da Comiss~o de Finanças, posterior
~ent~ Çomissão do Or,çame_nto. Ate: 1955 era Comissão 
de Finanças, justamente "quando entrei na Câmara dos 
Deputados deixou de ser Comissão de Finanças para ser 

_Comissão .do Orçamento. Mas, e é essa a conclusão a 
que quero chegar: por que se restringiu a faculdade de o 
Poder Legislativo aumentar? Porque havia abusos e ha
via uma atividade arbitrária. Mas no caso de V. Ex• é o 
contrário; o Legislativo não estará criando uma despesa, 
não estará aumentando a parte da proposta orçamen
tária referente à despesa e estará adequando a proposta 
orçamentária a uma despesa já cdãda, e nem !ieqU:er cria-
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da por disposição legislativa, de lei ordinária, mas criada 
por dispositivo constitucional. É por isso que outro dia 

-eu defendi a tese, e acho que e1a deve ser vitoriosa aqUi, 
de que se pode aumentar essa proposta orçamentária do 
~-Xe.ciúlvõ -para- adequar aquela ccinsignação ao dispositi
vo constitucional, 49, art. 176. V. Ex• me permita, é essa 
a minha fraca opinião de advogadozinho <):e interior, 
mas que leu um pouquinho essa matéria. Eu aCho que, 
então, nós não estaremos aumentando a proposta orça
mentária. Estaremos, ao contrário, consignando, na pro
posta orçamentária, uma disp~nsa criada por dispositivo 
constituciorial, adequando, portanto, o orçamento à 
Constituição. 

Õ SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Josê Fra
gelli, essa não ê a opinião, como V. Ex• declarou, de um 
humilde advogado de Mato Grosso. Trata-se de um pon
to _d_e y!sta magistr~J~ente defendido por V. Ex•, como 
fora defendldo antes tam-bém, pelo nobre Senador Fábio 
Lucena. Não se trata de criação de despesa ou de aumen
to d~ despesa através de lei ordinária; ·mas da obedíêncí:i 
a um dispositivo da Constituição. 

Nobre Senador Moacyr Duarte, eu já encontrei no pa
recer do Consultor Geral da República o trecho que, 
para usar o verbo que V. Ex• utilizou •. "espanca" definí
tivanfente a sua dúvida. Está aqui o item 49 do Parecer 
do Consultor Geral Oa República ·que disSipa quaíscjuer 
dúvidas sobre a necessidade da abertura de creditas com
plementares ainda no corrente exercício de 1984. 

,_"Se, de um lado, o dispositivo precisa de uma lei 
para tornar-se plenamente eficaz, de outro; releva 
advertír que a entenda constítuciOnai em tela é-apiicá
vel de pronto, porquanto contém todos os elementos 
necessários para o seu cumprimento, dependendo ape
nas de que o Poder Executivo confira meios e con
dições para efetívação da medida nela prevista". 

0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Sena
dor João Calmon, eu pediria que V. Ex.' não permitisse 
mais ap:irtes, porque o tempo de V. Ex• ultrapassou em 
20 minutos. 

O SR. JOÃO CALMON - Vou concluir, Sr. Presi
dente, V. Ex• nobre Senador Moacyr Duarte, vai desem
penhar, primorosamente como sempre, o seu dever nesta 
Casa como V ice-Líder no exercício da Liderança do PDS 
e como p-rofessor universitário, porque V. Ex.' tem dupla 
responsabilidade. Realmente, eu também tinha, nobre 
Senador Moacyr Duarte, algumas dúvidas sobre a neces
sidade o_u não de regulamentação, e sobre a possibilidade 
de ser ainda este ano, cumprido rigorosamente o disposi~ 
tivo c_onstituCional. Depois do notável parecer do Con
sultor Gerãl da República aprovado pelo Presidente 
João Figueiredo, só resta qüe, seja feita uma pressão 
sobre o Ministro Delfim Netto, para que libere as verbas 
corriplementares, e não seja violado o novo dispositivO 
da Constituição. 

O Sr. Moacyr Duarte --Se V. Ex• me permite ... (As
sentimento do orador.)- apenas para esclarecer, nobre 
Senador João Calmon, que o meu ponto de vista não bri
ga com o ponto de vista esposado por V. Ex• Pelo con~ 
trário,_ eles se afinam, e o objetivo que nós perseguimos é 
o mesmo. O fim a que desejamos chegar é ~Coincidente. 
Aquilo que nós queremos é comum. Sobre tudo eu, que, 
pertencendo a um universo un-iversitário, para ser redUn
dante na expressão, jamais- poderia assumir uma postura 
que v-iesse a coritraríar e a resultar contrariamente na 
alocação de maiores somas, de maiores recursos em fa
vor do ensino brasileiro. Eu, que tenho pautado o meu 
comportamento, não apenas aqui neste plenário, mas 
nas discussões e nos diâlogos no âmbito universitário, te-
nho pautado o meu comportamento situãndo-me quase 
que como um guerrilheiro em defesa dessa reividicação 
suprema de todos os segmentos que constituem a univer-
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sidade brasileira, constituídos, pelos professores, pelos 
alunos, pelos funcionáiíos, que c-ada vez mais se vêem a 
braços com insuperáveis, gritantes-e amargcisdif1culda
des, em decorrência da carência e da, podemos inclusive 
dizer, para utilizar uma expressão mais forte e mais con
tundente, da miserabi!idãdC como vive hoje a universidã~ 
de brasileira. 

O SR. JOÃO CALMON - Renovo a V. Ex• nobre 
Senador Moacyr Duarte, a minha confiança em que V. 
Ex•, seguindo a sua fulgurante tradição como professor e 
como parlamentar, vai defender, incansavelmente, o in
teresse maior da educação neste País. 

Sr. Presidente, Srs. Seitadores, encerro este pronuncia
mento, lendo mais algumas tinhas do parecer do Consul
tor Geral da RepúbUca que confirma a pro-cedência da 
medida tomada no dia 4 de setembro, que foi o encami
nhamento, ao Presidente_da Câmara dos Deputados, de 
uma denúncia contra -o Presidente da RepúbHca procu_
rando enquadrá-to num processo por crime de responsa
bilidade. 

EiS as palavras do Consultor-Geral da República, na 
conclusão do seu magnífico parecer: -

"b) A inoperância, vista-a fil.fta de sançãO pelo 
seu não cumprimerito, dos diSpositivos das Cartas 
de 1934 e 1946, não se repete na vigente Lei Magna, 
pois esta contém preceitos genéricos que tornam os 
administradores responsáveis pela inobservância ou 
pela não-aplicação de norma constitucional ou ordi
nária". 

Foi portanto, o próprío PreSidente Jõâo Figueiredo 
que reconheceu, ao aprovar o parecer do Consultor Ge
ral da República, que o não-cumprimento do novo dis
positivo constitucional provoca sanção, provoca pu
nição. Precisamente, a punição preVista no art: _83 da 
Constituicão da República Federativa do Brasil. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

7~ Reunião Ordinária Realizada 

em 19 de setembro de 1984 

Sob a Presidência do Senhor SeD.<idor Moacyr Dalla, 
Presidente, e com a presença d_o_s Senhores Seitadores 
Lomanto Júnior, Primeiro-Vict!-Presidente, Henrique 
Santillo, Primeiro-Secretárfá, Milton Cabral, Terceiro
Secretário, Raimundo Parente, Quarto~Secretário, "Al
mir Pinto, Suplente, e Martins Filho, Suplente, às dez 
horas e quinze minutos do dia dezenove de setembro de 
mil novecentos e oifenta e quatro, reúne-se a Comissão 
Diretora do Senado Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Deixa de comparecer à Reunião, por motivo justifica
do, o Senhor Jaíson Barreto, Segundo-ViCt!-Presidente. 

O Senhor Presidente, declarando abertos os trabalhos 
da Comissão, concede a_ palavra ao Senhor Senador Al
mir Pinto, que relata o Processo n~' 001245 84 O, que lhe 
foi distríbuído na- Reunião anterior, no qual a Subsecre
taria de Assistência Mêdi_ca e Social apresenta exposição 
sugerindo a diminuição da jornadª de trabalho dos mê
dicos do Senado Federa[ de 6 (seis) para 4 {quatro) ho
ras, a exemplo do ocorrido no Miriis-têrio da Previdência 
e Assistência Social. O Parecer do Relator ê, acompa
nhando as informações favoráveis emitidas pelos órgãos 
consultivos da Casa, pela aprovação da matéria, por 
entendê-la inteiramente justa. Discutido o Parec;er pelos 
presentes, é ele aprovado pela unanimidade,_ tendo sido 
assinado Projeto de Resolução consubstanciando a me
dida, conforme proposto pelo Relator. 

Neste momento, adentra o recinto da Reunião o Se
nhor Senadur Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, e, 
como conseqüência, o Senhor Senador Almir Pinto, Su
-plente, dela se ausenta. 

_Em seguida, o Senhor Presidente dá conhecimento à 
ComisSão, do Processo n~' 000891(84, do Centro Gráfico 
do Senado Federal, onde o seu Diretor Executivo propõe 
modificaÇão do regime jurídico do pessoal do órgão e de
signa para Relatar o assunto o Senhor Milton Cabral. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, 
que aborda as seguintes questões: 

l~>)- Exposição da lavra do Senhor Diretor da Secre
taria de Serviços Especiais, propondo a alteração do Re
gulamento Administrativo da Casa, COrtl __ o objetivO de 
reestruturar a Seção de Marcenaria-da Subsicietaria de 
Engenharia. A proposta é discutida pelos Membros pre
sentes, tendo o Senhor Senador Lenoir Vargas dela pedi
do vista. 

2~>)- Processo n"' 005115 84 8 a respeito de consulta 
formulada pela Senhora Diretora _ _da Subsecretaria de 
Pess_oal 1 sobre aplicabilidade automática da Lei n9 

7.814/84, que trata da incorporação aos proventos da 
aposentadoria da gratificação de Atividade. O Senhor 
Presidente designa para relatar a matéria o Senhor Sena
dor Lenoir Vargas, 

39) - Processos n'1s 009908 84 6, 007218 84 2 e 006388 
84 I que tratam das transferências para a Representação 
do Senado no Rio de Janeiro da servidora \fjlma Célia 
Vianna Martins e, para Brasília, da funcionária Onilda 
Rodrigues de MeUo Souza. O Senhor Primeiro
Secretário apresenta parecer verbal favorável às transfe
rências, por permuta, tendo sido aprovado pela unanimi
dade dos Membros presentes. 

4'1)- Documentos relativos ã uma reforma a ser reali
zada em salões do Auditório Petrônio Portella, com a fi
nalidade de lá instalar salils a serem ocupadas pela Sub
secretaria de Orçamento, a fim de serem reunidos os ór-
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gãos da Assessoria do Senado Federal. O Senho"r Presi
dente designa Relator do assunto o Senhor Senador Mil-
ton Cabral. --

Q_ Senhoi Presidente, em seguida, concede a palavra 
ao Senhor Senador Lenoir Vargas, que devolve ao estu
dO da Comissão a_ p-roposta de criação de !50 (cento e 
cinqUenta), empregos de datilógrafo do Quadro de Pes
soal CLT da Casa, da qual pedira vista na Reunião ante
rior, manifestando-se favoravelmente à questão. A ma
téria ê aprovada pelos presentes, que assinam o Ato nos 
termos da minuta proposta pelo Senhor Primeiro
Secretário. 

Dando continuidade à Reunião, o Senhor Presidente 
dá conhecimento aos_ Senhores Membros de proposição 
sua no sentido de estender, à Consultaria Geral do Sena· 
do Federal, os benefícios do Decreto-lei n'~ 2.117/84, que 
cria a_ "gratificação de Desempenho de Função Essencial 
à Prestação Jurisdicional". f: designado, pelo Senhor 
Presidente, Relator do assunto, o Senhor Senador Rai
mundo Parente. 

O Senhor Presidente concede a palavra, em seguida, 
a_o _Senhor SenadÇJr Raimundo Parente que apresenta pa
recer favorável iió Processo n'1 008548 83 8, que trata da 
revisão dos proventos da apoSentadoria do servidor Car
los Braga. Discutido o Parecer do Relator, pede vista do 
processo o Senhor Senador Lenoir Vargas. 

O Senhor PreSfaentC concede a palavra ao Senhor Se
nador Milton Cabra!, que traz ao estudo dos Senhores 
Membros, Parecer da sua lavra a respeito da situação 
dos Assessores Técnicos dos Senhores Senadores. Discu
tido o assunto é determinado o seu sobrestamento, já 
que, na Reunião anterior, havia sido deliberado levar-se 
a questão ao conhecimento e decisão dos Senhores Líde
res. 

Ainda com a palavra, o Senhor Senador Milton 
Cabral apresenta aos seus pares proposta no sentido do 
estudo da viabilidade da construção de um centro de re
cuperação física, próximo às residências dos Senhores 
Senadores. Após âiscutido o assunto, co-m 3nálise inclu
sive das plantas apresentadas, é aprovada a idéia, fican
do estabelecido que seriam tomadas as providências pre
liminares seguintes: 

1 ")-gestões junto ao Senhor Governador do Distrito 
Federal, com vistas à obteJlÇ_ão do ter_reno. 

2<?) - solicitaçãO de 1/erba específica, junto à Secreta
ria de Planej~ment9 da Presidência da República. 

E concedida vista da matêria ao Senhor Primeiro-
Secretário. 
_ Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta mi

nutos, o Senhor Presidente declara encerrados os traba
lhos, Pelo que eu;Luiz do Nascimento Monteiro, Dire
tor da Secretaria Adrilinistrativa e eventual Secretário da 
Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 19 de setembro de 1984, 
- Moacyr Dalla, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso !li, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 

Presidente do Senado Federal, promulgo ~o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 41, DE 1984 

Autoriza o Senhor Presidente da República a se ausentar do País no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de 
inaugurar oficialmente a entrada em funcionamento da Central Hidrelétrica de Itaipu. 

Art. 1• É o Senhor Presidente da República, João Baptista de Oliveira~ Figueiredo, autorizado a ausentar-se do País 
no dia 25 de outubro do corrente ano, a fim de inaugurar oficialmente a entrada em funcionamento da Central Hidrelétrica de 
ltaipu. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Sepado Federal, 28 de setembro de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 161• SESSÃO, EM 28 DE SE
TEMBRO DE 1984 

!.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1 .2.2 - Discurso do Expediente 

SENADOR JOSI! FRAGELLI- Sucessão presi
dencial. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N~ 230/84, de autoria do Sr. Senador Helvídio 
Nunes, solicitando que tenham tramitação conjunta 
os Projetas de Lei do _Senado n's 132/84 e 51 (84. 

- N' 231 j84, de autoria do Sr. Senador J utahy 
Magalhães, solicitando que tenham tramitação con
junta os Projetas dC: J..ei da Câmara n9s 87/83 e 7/84. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 10f8l (n9 
1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex-

SUMÁRIO 

combatentes segurados da Previdência SoCial. Vo
taçio adiada por falta de quorum. 

~Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (nl' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornaiS, 
revistas~ carfazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não seJam rlegociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (nv 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profisSio
nais e dá outras providências. Votação adiada por fal
t~ de quorum. 

--Projeto de Lei da Câmara nl' 65/79 (n9 
4.257/77, na_ C~a _d~_ origem), que autoriza a alie~
n!j.ção de imóveis residenciais _da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votaçlo adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 14/84 (n9 
2.867/76, na Casa-de origem), que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, 

para o fim de assegurar estabilidade provisória à mu
lher trabalhadora que contrair núpcias. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

- Requerimento nl' 181/84, solicitando nos ter
mos do art. 371, alínea e, do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Lei do Senado n9 139, de 
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, quere
voga o Decreto-lei n? 1.54-l, de 14 de abril de 1977. 
(Lei das Sublegendas.)Votação adiada por falta de 
quorum. 

Requerimento n9 188/84, solicitando, nos termos 
do art. 371, e, do Regimento Interno, urgência para o 
Projeto de Lei do Senado n"' 140, de 1984, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
art: 250 e restabelece os arts. 252, 253 e 254 da Lei n"' 
4:?37, de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral-, 
reVOgarido o D-eC:reto-~lei iii> 1.538, de 14 de abril de 
1977. VotaçãO adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 79/79 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
196{)., que dispõe Sobre a Lei Orgânicã. da Previdência 
Social, alterada pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.)Vo
tação adiada por falta de quorum. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor·Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 

-Projeto de Lei do Senado n{) 4.1/82~-de autoria 
da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta arti
go ao Decreto-lei n' 594, de 27 de maio de 1969, que 
institui a Loteria Federal, e dá outras providências.· 
Votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM_DO DIA 

SENADOR CID SAMPAIO- TranscUtScYdo 189 
aniversãiiO-de fundação da FECOMIPE - Fede
ração das Cooperativas Mistas de Pernambuco.-

SENADOR HELV!DIO NUNES- Homenagem 
ao_ escritor piauiense João Nonom Fontes Ibiapina, 
ganhador__do prêmio Nacional do LivroM84, patroci
nado pelo Clube dG Livro de SP, com os originais de 
''Vida Gemida em Sambambaia". 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ..•.•....... ~ .•••• ·- ...•...••... 
Ano .....••••••••••• ·- ••••••••••.•••• 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulsa, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Necessidade 
de amparo, por parte dos órgãos públicos, aos mi
grantes" que se dirigem ao Estado de Mato Grosso. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Decisão da 
Diretoria do BNH em proceder à intervenção no 
INOCOOPMCENTRAB-Instituto Cen.tral de AssisM 
tência ao Cooperativismo. 

1.5 ..:_COMUNICAÇÃO DA PRES!DENCIA 

--Término do prazo para oferecimento de 
emendas aos Projetas de Resolução nYs 59 e 60, de 
1984. 

1.6-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- COMISSÃO MISTA D~ ORÇAMENTO 

Deliberação referente à data de entrega dos bole
tins-de subvenções sociais e ao término do prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Orça
mento da União/85. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4-MESA DIRETORA 

5-LID~RES ~ VICE·LIDERES DE PARTI
DOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 1611!- Sessão em 28 de setembro de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS ~3Q MINUTOS. ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

-Eunice Michiles- FábiQ Lucena- Gabriel H~rM 
mes- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes --A1init Pinto 
- Virgílio Távora -- Moacyr Duarte- Martins Filho 
- Marcondcs Gadelha- AQ.~rbal Jurema- Ci.d Sam-:_ 
paio - Lourival Baptista -Passos Pô.rto - Lomanto 
Júnior- Morvun Acayaba- S~vero. Qorytes- Benedi
to Canelas- Ga_st_ão Müller ':""'"""José Fra_gelli- Ãlvaro 
Dias -- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senad.ores. lia
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O $[. (9-SecretâriO procederá. à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

..PA-RECERES NOS. 538, 539 E.S40, DE 1984 
-~ PARECER N•. 538, DE 19.84 

Da Comissão de Econonilil, sobre 8 Mensagem nY 
135, de 1983 (nY 234/83, na ori"gem), do Senhor Pre
sidente da Rep.úbllca, propondo ao Senl.do Federal 

seja autorizada a Prefeitura Municipal de Gurupi 
(GO) a elevar em Cr$ 52:.461.000,00, o montante de 
sua divida consolidada interna. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

O senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. ·42, itefu VI, da Constituição) 
proposta no sentido·de que seja a Prefeitura Muncipal de 
Gurupi (GO) autorizada a elevar em Cr$ 52.461.000,00 

. (cinqUenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um 
mil cruzeiros) o rilon(ante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de contratar operação de crêdito junto à -Cai
xa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos 
do Fundo-deApoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

2. .. Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 52.461.000,00; 
B-Prazos: 
1 - de carência: 2 anos 
2 - de amortização: 10 anos; 
C - Encargos: 
1- juros de 6% ao a.a., e 
2- correçã_o monetária de 40% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinCulação de parcelas do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias- ICM; 
E_- Destinação dos recursos: implantação de meios

fios e sarjetas. bem como aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo". 
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3_, __ Segundo o parecer apresentado pelo Orgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viável econó
mica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Leis n9s 465 e 469, de 11-5-80 e 14-11-80, autoriza
doras da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n• 272(82), do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado confoÍ"me o art. 29 
da Resolução n9 93, de_l976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco do Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários- favorá
vel ao pleito. 

5. ConsideradO todo o endividamento da referida 
entidade (intra + exttalimite + Operação sob exame), 
verifica~se que seriam ultrapassados os tetos que lhe fo~ 
ram fixados pelo item li do artigo 29 da Resolução n9 62, 
de 1975. ~ 

6. Trata.se, entretanto, de uma operação extralimite 
que, por força das disposições contidas rio artlgo :Í9 da 
Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os limites (itens 
I, II e III) fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 
1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recur~ 
sos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS. 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições-do RegirriC:fltõ Interno:-conC!uímos pelo aco
lhimento da presente Mensagem, na fõfma do segu:Ínt~: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 62, de 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO) 
a elevar em CrS 52.461.000,00 (cinqüenta e dois mi
lhões, quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado" Federal ies_ohf~-: 
Art. 19 h a Prefeitura Municipal de Gllrupi, Estado 

de Goiás;-nos termos do art. 2'i' da Resolução n993, de II 
de outubro de 1967, do Senado Federal, autorizada a ele
var o montante de sua divida consolidada interna em 
Cr$ 52.461.000;00-{cinq(íeitta·e OoiSffiilhões, quatrocen
tos e sessenta e um mil cruzeiros), a fim de-Contràtar ope
ração de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
implantação de meios-fios e sarjetas, bem cofio ·à áéjlii~
sição de equipamento para coleta de lixo, naquele mu
nicípio, obedecidas as condiçõCs admitidas pelo Banco -
Central do Brasil, no respectivo processo. · - -

Art. 2'i' Esta Resolução entra erri vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 22 de ffiarço de 1984.- RObertO 
Campos, Presidente - Benedito Ferreira, Relator - Cid 
Sampaio- Gabriel Hermes- Pedro Simon- José Fra~ 
gelll. 

PARECERES N•s 539 E 540, DE 1984 
Sobre o Projeto de Resoluçio n9 62, de 1984, da 

Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gurupi (GO) a elevar em Cr$ 
52.461.000,00 (cinqüenta e dois milhões, quatrocen· 
tos e sessenta e um mU cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna". 

PARECER No 539, DE 1984 
Da ComiS.!lio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Amaral Furlan 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parece-r sobre a Mensagem n'i' 135/84, do Senhor Presi· 

dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gurupi (GO) a contratar empréstimo nõ valor de Cr$ 
52.461.000,00 (cinqUenta e dois milhões, quatrocentos e 
sessenta e um iliil cruzeiros), destinado a financiar a im
plantação de meios·fios e sargetas, bem assim a aqui
sição de equipamentos pai'a coleta de lixo, naquele Mu-
nicípio. -

O pedido foi fo-rmulado nos termos do preceituado no 
arL 29-da Resolução n9 9J, de l97ó, do Senado Federal, 
irriPlicando, por conseguinte, a não observância dos limi
tes fixados no art. 29 da Resolução n'1 62, de 1975, tam· 
béril do Senado Federal. 

ASsiin;Verifíca·se que a proposição foi elaborada con· 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo por isso, o nosso encarriinhamento fa· 
vorável, no que tange aos -aspectos de corlstitucionalida· 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 22 de agost_o de 1984. - Helvídio 
Nunes, Presidente - Amaral Furlan, Relator- Passos 
Pôrto - Octávio Cardoso - Odacb:_ Soares - Enêas Fa~ 
ria- José Fragelli --Hélio Gueiros- Aderbal Jurema. 

PARECER No 540, DE 1984 
Da Comissão de Municlpios 

Relator: Senador Jorge Bornhausen 
- A IDatérüi sob a nossa apreciação, já exaustivamente 
analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela~ 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Gurupi 
(GO), nos termos do que~ estabelece o art. _2.'! _da Reso~ 
lução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope-
ração de crédito no valor de CrS 52.461.000,00-{ cinqUen
ta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil cr_u
zeiras), destinada a financiar a implantação de meios
fios e sargetas, bem como aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, naquele município. -

2. A proposição mereceu a acolhida da douta Co
missão de Constituição e JustiÇa, que a entendeu confor~ 
me os 'cânones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Çomissão de Economia da._ Ca~ 
sa, visto qli~- a op"?r~ão de cr~dito a ser autorizada Prõ
piCiai'â grandes beneficias para o município e:n1 ques~ão. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente- Jorge Bornhausen, Relator- Almir 
PintO - Jf!!!!!y_~agalhíies- Mauro B~rges - Odacir 
Soares~ _Gal~ào Modesto- Eu_nice Michiles_- Gastão 
Müller. 

PARECERES Nos 541, 542 E 543, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmar809 251, de 1983 
(n'i' 15-B, de 1983, na origem) que "exclui o Municl
plo de Canoas da relação dos Municlpios declarados 
áreas de segurança nacional". 

PARECER N• 541, DE 1984 
Da c'O:Ínissilo ·de ConstituiçãO e JustiÇa -

Relator: Senador Pedro Simon 
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu

tados, de autoria do ilustre Deputado Jorge úequed, ex~ 
clui o_Município de Canoas da relação dos municípiOs 
declarados áreas de segurança nacional. 

2., Na Justificação, após relembrar o trauma e as 
frustrações politicas Provocadas pela inclusão dos Mu· 
nicípios de Cãnoas, Osório é Tramandaí como área de
segurança nacional e que o trio de elencos que seriam fa
voráveis ao município com sua inclusão na área de segu
rança - maior investimento da União e do Estado na 
área, trangüílidade administrativa e melhor realciona
mento com órgãos estatais - não ocorreu, enfatiZa O 
Autor;." ... impor·se, a esta gente, governantes que não 
tenham nenhum compromisso com o povo, e que os te· 
nham apenas com o Governo não é o melhor meio de SO· 

lucionar os problemas das comunidã:d~s". 
3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 

foi o_ Projeto aprec:iado pela douta Comissão de Consti
tuiÇão e Justiça, que o considerou constituciOnal, jurídi-
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co e de boa técnica legislativa. Assim, à luz das normas 
regimentais, (ai-t. 100, item III, letra b, n9 l, combinado 
com o item I, n9 6, do mesmo artigo, do Regimento In
terno), cumpre~rlos tão-só, examinar-lhe o mérito. 

Ninguém ignora as- motivaçõ-es marcadamentC políti
cas que pre_sidiram a inclusão de municípios como áreas 
de segllTança nacional, num período em que o arbítrio 
campeou largamente, hoje, decorrido tanto tempo, e es~ 
tando o País a respirar os anos da abertura política e da 
normalização -institué"íOnãl, nada mais Oportuno do que 
rever atos injustifiCáveis ou de justificativa superada, 
como é a permanência do Município de Canoas como 
área de segurança nacional, com as restrições político· 
adminitrativas decorrentes. Trata·se de recuperar a auto· 
nomia de um dos mais importantes municípios do Riõ 
Grande do Sul e de restabelecer os- direitoS políticos de 
sua população. 

4. Ante o exposto, opinamos, no mérito pela apro
vação do Projelo, por oportuno e conveniente. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 1984.- Murilo Bada
r6 - Presidente -Pedro Simon - Relator- Mariins 
Filho- Aderbal Jurema- Hélio Gueiros- Passos Pôr
to - AmaraJ Furlan - Carlos Chiarelli - Fernando 
Henrique Cardoso - Octávio Cardoso - Marcondes Ga
_dd_ha. 

PARECER N• 542, DE 1984 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O Decreto~Iei n'i' 495, de 24 de janeiro de 1969 (art. I 'i') 

incluiu na alínea VII do art. {9 da Lei n9 5.449, de4 de ju
nho de 1968, os Mmunicfpios de Canoas, Osório e Tra
mand-aí, todos do Estado do Rio Grande do Sul. Com is
so, tais unidades municipais ficara-m fazendo parte do 
elenco deilominadq__ "áre3. dé se.B:urança nacional". 

A proposição em exame, jâ aprovada pelas Comissões 
e j:ldo Plenário da Câmara dos Deputados, pretende ex· 
cluir da aludida relação. "de interesse da segurança na
cional" o. Município de Canoas.~ de autoria do Deputa
do Jorge Uequed, para quem, ... desde 1969, o Governo 
:Federal não faz üm ·úlllco investimento na ârea". Além 
dessa desvantagem, o autor informa qu~ "o Governo es
tadual ainda transferiu ao município a obrigação de pa
gar professores do plano DIMEP, que anteriormente era 
de obrigação do Estado do Rio Grande do Sul". E acres-
centa: 

"AdemaiS·, o' mun.icípio via recair soOre seUs co
fres compromissos de pagar locação a: Corpo de 
Bombeiros, Delegacia de Polícia, Brigada Militar e 
outros, retirando-se recursos que deveriam ser apli
cados em funções nítidas no município." 

Como se _vê, as queixas pertinentes à vinculação de 
município à chamada ái'ea de iiitúesse da segurança se 
multiplicam. O debate sobre o assunto, no momento, 
pode ser dispensado, principal mete se for levado em con
ta que a segurança nacional interessa a sociedade em ge-
ral e a cada cidadãO, em particular. 

A- Constituição estabeleCe (art. 86) que toda pessoa, 
natural oujurfdica, é responsável pela segurança nacio
nal. Assim, cada qual tem a sua parcela de responsabili
dade, transfomando-se a segurança nacional em tema da 
maior seriedade. 

No mundo contemporâneo, quando as relações inter
naCionais se tornam mais e mais dificeis efou conflituo
sas, a segurança nacional representa a preocupação pela 
própria sobrevivência do grupo nacional. A História é 
cheia de exemplos dramáticos. Povos inteiros, nações 
poderosas e conquistadoras foram, pela displicência, 
pela omissão ou pelo descuido co_m os interesses nado
nais, caindo e desaparecendo. O próprio Império Roma
no, o extraordinário Império de Gengis Cã desaparece
ram. Hoje, não existe a Nação Romana. A Nação Mon
gol é -integrante de uma superpotência, como um dos 
grupos mais inexpressivos. 
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Entretanto, não é a simples inclusão-de uma unidade 
municipal numa relação que definirá um contexto d!! se
gurança naciOnal. 

O projeto se Ocupa da eleição do Prefeitõ e do V ice
Prefeito de Canoas, arribuindo competência à Justiça 
Eleitoral. E limita os mandatos a 31 de dezembro de 
1988. Esta data parece imprópria. Todavia, ê ãpontada 
na mensagem de emenda à Constituição, encaminhada 
ao CongfesM pelo Presidente da República (art. 186, § 
I 'i', in fine). 

Grande número de emendas ao texto·presi_dencial, for
malizadas pelos parlamentares, referem-se especialmente 
aos municípios ·considerados estâncias hidra minerais óu 
de interesse da segurança nacional. A Emenda n'íl 189, 
po·r exemplo, pretende que a eleição para Prefeito e VícC
Prefeito de taíS inutlicfPlõs se}a-reallzaâa a 15 de no
vembro de 1984,. "por sufrágio universar e voto direto e 
secreto", devendo os eleitos serem emposados a }9 de ja
neiro de 1985 para mandãto que terá dtil'ação atê 31 de 
dezembro de 1988. -

Opinamos, -portanto, pela aproVãÇão~do presente pro
jeto de lei, porqua-nto -ele traduz anseiO popular que deve 
ser atendido, neste momento, em que o País retoma seu 
destino democrático. 

Sala das Comissões, 27 de junho de _1984. ~ AI~ir 
Pinto - V ice-Presidente, no exercício da Presidência~ 
Passos Pôrto - Relator - Mauro Borges - Alberto Sil
va. 

PARECER N• 543, DE 1984 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 
Pelo presente projeto de lei, o Município de Canoas, 

no Rio Graride do Sul, ê exclufdo da relação dos municí
pios declarados de interesse da segurança nacional con
forme o item VII do art._l9 da Lei n_9 5.449, de4 de junho 
de !968. 

A proposição é de autoria do Deputado Jorge Uequed 
que diz, najüstífiCação, ter a inclusão de Canoas entre iLS 
áreas de interesse da segurança nacionaJ. "transtornado a 
índole democ_.rática da população dos municípios qUC a 
três dias da posse dos novos prefeitos, eleitos e já diplo
mados organizavam o g_overno, estabeleciam planos e já 
tinham metas governamentais definidas". 

Diz mais, a justificação do autor: 
O trio de elencos que seriam favoráVeis aO MunicíPiO 

com sua inclusã_o na área de segurança: maior investi
mento da União e do Estado na áre_a, tranqUilidade ad
ministrativa e melhor relacionamento com órgãos esta
duais - não ocorreu. 

Argumenta o autor da proposição que o Governo fe
deral não realizou qualquer investimento na ãrea. E. "o
Governo estadual ainda transf~ríu ao Municípío" a obri
gação--de pagar professores do Plano DIMEP, que ante
riormente era de obrig~çào do Estado do Rio Grande_do 
Sul". Outras obrigações impostas a Cano_as·(ol_Qpaga
mento do Corpo de Bombeiros, as Delegacias de Polícia, 
a Brigada Militar etc. 

Os órgãos fécilicos da Câmara, tanto- quanto o Ple
nái'io, aprõVaram a liberação de Canoas. E, nesta Casa, 
manifestaram-se favoravelmente aõ prOjeto, as doutas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Na
cional. 

Do ponto de vista desta Comissão, a matéria em exa
me deve merecer acolhida. O MuniCípio, COrlfõtem sido 
amplamente repetido, constitUi a--Célula fundamental da 
Nação. Ele deve ser estimulado a promover, no seu âm
bito de ação, um estilo de vida democrático e desenvol
ver o respeito às instituições, à Liberdade e à Pátria. 

A estratégia potítica;motiVadora -da criação de áreas 
de interesse nacional parece não mais ter fundamento. 
Cidades como a de Santos já foram lib_eraQ.as, porquanto 
l?erdeu a eficácia a diretriz política, econômica, psicosso
cial e militar inspiradora do ato governamental. 

DIÁRIO DO CONGRESSO N ACIONAL(Seção Ill 

Por isso ritesn1o", op!namós pela aprovação do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidinte- Almir Pinto, Relator- Jutahy Ma
galhães - Mauro Borges - Odacir Soares - Gaivão 
Modesto- Eunice Michiles- Jorge Bornhausen- Gas
tão Müller. 

PARECERES N<>s. 544 E 545, DE 1984 

Projeto de Lei do Senado nl' 95, de 1984- (Com
plementar), que ualtera a Lei Complementar n~' 45 de 
14 de dezembro de 1983, que diSpõe sobre limite orça
mentário da remuneração de. vereadores". 

PARECE-R N• 544, DE 1984 
Da Comissão de COnstituição e Justiça 

-Relator: Senador Hélio Gueiros 

Visa-ndo a alterar -a Lei Coriipleril.entaf n"' 45, de 14 de 
dezembro de 1983,---- o que está a exigir, para apro
vação, o quorum qualificado da maioria absoluta das 
duas casas do CongressO Nacional, o Senador Henrique 
Santillo apresentou projetO pleiteando que -a despesa 
com a remuneração de veréádores não uitrãpasse a seis 
pOr cenfo da rec-eita efetivarilente reafizãda fio exei'cício 
imediatamentfi anterkir. 

Na justificativa, o brilhante representante de Goiás 
sustenta que a.. "fixação em 4%, determinada pela Lei 
Complementar nl' 45, de 1983, não correspondeu à reali
dade municipal do momento e ficou muito aquém das 
aspirações da edilidade nacional" pelo que, com o proje
to, ele procunt "de forma racional, estabelecer nfvel de 
remuneração_ compatível com o importante Papel-desem
penhado hoje pelos vereadores". 

Sob o ponto de vista jurfdico-constitucional e da boa 
técnica legísl8.fiV3., nada há para se opor a proPosta em 
exame que, Quanto ao mérito, nos parece,-ta"ffibém, pro
cendente e oportuna. Vale, ainda, registrar que de nume
rosos recantos do paíS chegaram mensagells de apelos e 
apoios em favor da aprovação rátlida da proposição de 
iniciativa do nobre Seriãdor Henríque Santillo. 

Nosso parecer é pela aprovação do projeto. 
Sala das Gomissõe-S,-5 de setembro de 1984.- Helví

dio Nunes, Presidente- Hélio Gueiros, Relator- José 
Fr~:gelli - Octávio Cardoso - Odacir Soares - AderbaJ 
JUrema -JOão C:atmOn- Morviln- Acayaba. 

PARECER N• 545, DE 1984 

Da Comissão de Finanças. 
Relator: Senador Pedro Simon 

O Senador Henrique Santillo, em boa hora; apresen
tou o- presente-projeto de lej, -com o objetivo de alterar a 
Lei Complementar n~' 45, de 14 de_dezembro de 1983_, 
que dispõe sobre o limite orçamentário de remuneração 
dos Verea_dores de_4~ para 6%. 

Todos nós reconhecemos e as milhares de cartas e td~ 
gramas e Ü~lefonemãs, sem= contar os pedidos pessoa"is, 
são provas de que uma nova realidade se apresenta no 
que se refere à necessídade da modificação do nível de re
muneração da edilidade nacional. 

Vale ressaltar que é o legislativo muniCipal o berço, a 
nascente do Poder Legislativo. 
~o vereador o polític-o, -o legislador mais próxiinó do 

pOVo e das suas necessidades. É ele o termómetro das as
pirações não só municipais, mas regionats·e nacionais, 
pelo seu dia a dia na-s Vilas, nos bairros, nos distri(õs, en~ 
fim em todos os cantos, onde houver uma Câmara Mu
nicipal. Assim, nada mais justo, ri.ada mais coerente do 
que se atribuir aos seus integrantes, uma melhor remune· 
ração consentânea com as suas atividades e responsabili~ 
dades. 

A Comissão de Constituição- e· Justiça reconheceu a 
ptócedência e oportunidade da matéria, aprovando o pa
recer favorâvel do ilustre colega Senador Hélio Gueiios~- -
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No âmbito desta Cáfnissão, oiitró n-ão poderia ser o 
comportamento, se não aquele que viess_e a atender às 
milhares de reivindicações, não só das Câmaras Munici
pais, mas também de Prefeituras e significativos segnien
tos da sociedade que têm nos Vereadores seus condutos, 
seus defensores e líderes eleitos pelo voto universal, dire
to e secreto, de acordo com sua conduta, sua atenção, 
seu descortino e espfrito público. 

Pela aprovação do projeto por justiça, por reconheci
mento e por não ferir normas financeiras. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1984.- Passos 
Pôrto, Presidente em exercício - Pedro Simon, Relator 
- Jutahy Magalhães - Almir Pinto - José Fragelll -
Cid Sampaio - Virgílio Távora - Severo Gomes -
Hélio Gueiros. - ~ -

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente 
lido- vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
C_oncedo a palavra ao n_9bre Sr. Sena~?r Jo~~ ~rag~lli. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, SrS. Senadores: 

Nos dHls~ desta semana:, tenho feito a minha regular 
inscriçãO para usar da palavra em nosso Expediente. 
Não tendo assunto seqU"er d-e -afguma -.fCJevâriCia,-tenliO 
fugido a tomar o tempo e a atenção dos meus nobres co~ 
legas. 

No entanto, a imprensa, hoje, traz not[clitiique Consi~ 
dero extremamente inquietantes, declarações atribuídas 
ao Senhor presidente da República, Numa das suas en
trevista_s ontem respondendo a pergunta do repórter;_ "O 
Senhor é malufista?" Respondeu;. "Não", Afirmação se
ca, peremptória e definitiva, e com aquela - perdoem
me dizer- falta de finesse que caracteriza Sua Excelên· 
cia acrescentou que aos verbos. "malufar e tancredear" 
devia~se apor o bem antigo chatear - o termo é do Se
nhor Presidente da República, não ê- meu - deixando 
claro, assim, qUe falar a Sua Excelência sobre candidatos 
à Presídência da República e sobre o fato sucessão presi
denciaJ, ou seja, falar a Sua Excelência sobre a sua possí
vel substituição no alto cargo que ocupa, é sempre cha
tear. 

b evidente que se os repórteres passassem a um tercei
ro verbo,. "figueíredear", o bom humor de Sua Exct'lên
cia, com Certeza, Võltaria e não achada chafo nunc_a 
s-Ubstüuir o Vt!rbo -suCeder peJõ verbo- cOntrnuar. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI -Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Josê Fragelli, as· 
sisti a entrevista do Presidente da República com ore
pórter. Primeiro, SUã. Excelência disse o que eu também 
direi. Nunca fui nem andreazzista, nem malufista, nem 
ta~~redista, nem aurelianista. o· qUe Sua Excelência quis 
dizer, eu digo sempre: so_u pedessista. Votarei no candi~ 
dato do_ meti partido e, de certo, Sua Excelência, como 
tem afirmado e reafirmado, vãrias vezes, prestigiará e 
dará todo apoio ao candidato do partido. Este verbo 
chatear, foi quando o repórter perguntou: O senhor sabe 
que existem os dois verbos: o verbo tancredear e o verbo 
malu_(ar. O senhor está malufando? Está conjugando o 
verbo m_alufar? Sua_ Excelência _disse~. "Não", o verbo 
que estou conjugando é o verbo regular, parece-me que 
falou chatear. Isso foi devido à impertinência do repór
ter, não em desapreço ao candidato, em absoluto, por
que, repetidas vezes, Sua Excelência tem dito nas entre
vi~tas que o candidato que for eleito assumirá a cadeii-a" 
presidencial. Por conseguinte, não houve nenhum desa
preço; Sua Excelência estava saindo de uma clínica onde 
deve ter passado por algumas dores e massagens, por 
causa do problema de coluna, e ficam os repórteres insis
tindo:_ .. 0 senhor vai mal ufa r?" "0 senhor vai tancre
dea~?" E. na verdf!rl~, acho que essas não são perguntas 



Setembro de 1984 

que se devam fazer ao Presidente da República, espeCial
mente no meio da rua, numa calçada ou dentro de um 
veículo. Tenho a impressão de que não hâ nenhum desa
preço do Presidente da República para com a opinião 
pública, quando Sua Excelência usou justamente o verbo 
chatear como V. Ex~ falou. De fato Sua Excelência ficou 
aborrecido com as perguntas repetitivas feitas pelos re
pórteres. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Se V. Ex• me permitir-, 
vou ler a longa pergunta dirigida pelo repórter ao Presi
dente, e a curta e contundente resposta de Sua Excelên
cia. 

Diz o repórter: 

"O vocabulário nacional foi acrescido de mais 
dois adjetivos e dois verbos: malufar e tancredear, 
malufista e tancredista. Esses adjetivos são n.ormal
mente agregados a nomes do seu ministério, ·mas 
nunca ao seu. O se_nhor é malufista? -- Não.'' 

-pura e simplesmente -

.. Agora, acr~centa ai Um verb.o que é muito anti
go: chatear. b o verbo regular chatear." 

V. Ex~, com sua habi!ídade políüca, de tantos anos, estã 
procurando explicar de uma niãncira -suave e admisSí
vel a manifestação-de Senhor Presidente, como aliãs, da 
mesma maneira, com que acaba de se pronunciar a V. 
Ex•, falou ontem, visivelmente preocupado em dar um 
sentido mais condizente às palavras do Presidente, o Sr. 
Carlos Átila. Mãs, na verdade, é pura e simplesmente is
so, e V. Ex• vai ver na seqUência do meu raciocínio. 

Acho que o Senhor Presidente está incomodado justa
mente pelo fato de haver dois candidatos colocados na 
carreira da sucessão presidencial e que parecem ser ina
movíveis, aceitoS-pOdó-da a Nação, cada qual escolhen
do o seu candidato, fato com o_ qual evidentemente, Sua 
Excelência não se conforma. NãO faz o Senhor Presiden
te mero jogoc_âe palavras e de -idéiãS. 

Há uns seis meses, mais ou menos, encontrei-me no 
elevador do nosso prédio de apartamentos com um dos 
mais responsáveis, atilados, experimentados políticos 
desta Pais e congressista, e perguntei a esse colega de 
Congresso por que nãO" se chegava a um entendimento 
quanto à sucessão presidencial, para que ela fosse segura 
e tranqUila. A resposta desse grande político, que Já-exer-
ceu todos os cargos no seu grande Estado e no País, me
nos a Presidência da República, foi esta.,~ "Quem não dei
xa haver acordo ê o Figueiredo, porque ele quer conti
nuar mais dois anos". E eu, hdje, estou absolutamente 
convencido de que Sua Excelência é o fator pertUrbador 
da sucessão presidencial, porque Sua Excelência quer, 
repetindo aquele desejo de Floriano Peixoto, Que só uma 
doença grave não permitiu que ele levasse avante o seu 
desiderado de continuar na Presidência da República, 
hoje, o Sr. Figueiredo, refletindo Fl9riano Peixoto, tall"!
bém, evidentemente, deseja continuar. 

As notícias publicadas hoje, uma no JomaJ de Brasília 
e outra no Correio Braziliense, dão inteira razão a-eSSe 
eminente político, que me afirmava que o Presidente es
tava procurando perturbar todos os entendimentos em 
torno da sucessão presidencial, porque ele queria e quer 
permanecer mais dois anos no cargo. 

Nessa entrevista ao repórter, o Senhor Presidente da 
República já deixa tr'!-nsparecer ã sua opiõião; ou a sua 
pré-intenção de que não acredita na eleição do Senhor 
Paulo Maluf para a Presidência da República. E esse as
pecto se confirma nas declarações de um importante 
político do PDS que conversou, em São Paulo, com o Se
nhor Presidente. Passo a ler, portanto, quase toda _a notf
cia estampada aqui no Correio Braziliense de hoje;:: 

"O Presidente João Figueiredo previu graves di~ 
ficuldades políticas e institUcionais no País, se o ex
Governador Tancredo Neves for o vencedor no Co
légio Eleitoral ... " 

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sr. Presidente, veja a gravidade das declarações do Se· 
nhor Presidente da República. 

Mas, continuo: 

" ... que se reúne a IS de janeiro de I 9_85, em face 
da inquietação que provo-ca em importantes seg
mentos militares, inclusive de cúpula, suas alianças 
coffi as esquerdas-e a possibilidade de uma retoma· 
da do revanchismo". 

A revelação foi feita - diz o jornal -pelo Presiden
te, em conversa que manteve, em São Paulo, com um 

- irlipOT~inie p~guco d-0 -PDS. 
- Agora Vem a parte que cabe aO-Candidato da Maioria 
-:-ou daquela que parece ser maioria_até hoje- os_cor-
relígionários do Sr. Paulo Maluf: 

"Figueíredo considerou difícil a candidatura-do 
-- Deputado Paulo Maluf, em face da notória divisão 

Que provocoU nO PDS." 

Vejam bem, sua Excelência nem disse divisão do PDS, 
mas a notória divisão que provocou o candidato Paulo 
Maluf, no PDS. Aqui jâ vai, inclusive, uma acusação 
pessoal e direta ao próprio candidato. 

O Sr. Gastílõ MüiJer - O que é verdade. 

O SR. JOSt FRAGELLI -~ _É_y~rdade, mas eles não 
admítein guarido nós falamos isso. Gostaria de ter al
guém da maioria ali para contrariar a opinião do-Senhor 
Presidente aa República. 

OS~~ Gastãoo M:ÚIIer--- -Essa opinião do Presidente da 
República é a nossa. O eminente Deputado Paulo Malwf 

_teve a capacidade, infelizmente, de dividir o PDS, e é 
essa divisão do PDS que dá a vitória tranqUila ao Gover
nador Tancredo Neves. 

O SR.-JOS:t FRAGELLI- Mas, V. Exfffie permita 
Contfrluar a análise que procuro fazer. 

" ... Disse a esse interlocutor qüe a dissidência do 
partido, se continuar a crescer, já pode garantir por 
antecipação a vitória do ex.governador Tancredo 

_Neves, cuja figura, pessoalmente, não suscita ne
nhum tipo de restrição no meio militar, mas sim as 
aliança~ que promoveu com as esquerdas." 

Sua E)l!:celência não mandou faze-r, Sr. Presidente, ne
nhum Plano Cohen, mas está anunciando um Plano 
Cohen à Nação. Sua Excelência não mandou fabricar no 
Ministério do Exército, como aconteceu nos-idos de 37, 
um Plano Cohen. Mas Sua Excelência mesmo está for
mulando esse Plano Cohen, porque atribui a Tancredo 
Neves, que já considera eleito, um homem não apenas li· 
gado, mas submetido às esquerdas. Fato que Sua Exce
lência sabe que não é verdadeiro, mas que anuncia, não 
apenas como ameaça, acredito, até mesmo como pré
condição para o golpe, que S. Excelência e essa cúpula 
mílitar a cjue se--refere, estão preparando para o caso da 
vitória de Tancredo Neves. Isso fica melhor comprovado 
na seqUência das suas palavras. Vejam bem a gravidade 
dessa declaração do Presidente a esse eminente político 
do PDs,-·que o jornal não diz quem é: 

.. a Presidente disse que o ExércitO -está dividido 
em duas correntes ... " 

Vejam bem que Sua Excelência não tem nem sequer 
aquela delicadeza de se referir às Forças Armadas. Pare
ce que não considera a força nem da Marinha, nem da 
Aeronáutica porque fala apenas no Exército. b preciso 
analisar com todo cuidado e mesmo com toda a boa fé as 
gravíssimas declarações do Presidente da República a 
esse seu companheiro de Partid9: 

"O Presidente disse que o Exército~ não são as 
FOrças Arnladas -, o EXército está diVidido em 

duas correntes - uma que aceita a posse do eleito 
indiretamente pelo Colégio Eleitoral, seja quem for, 
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com a volta dos militares aos quartéis; e outra que 
defende a transferência do poder aos civis, mas não 
deseja correr o lisco de dar posse a Tancredo, cujos 
aliados poderiam instaurar um processo de revan
chismo contra membros civis e militares do atual 
Governo e dõ sistema."-

Quer dizer, o Presidente declara que essa corrente, que 
é a cúpula militar a que se referiu anteriormente no início 
das suas declarações, não deseja e não quer dar posse ao 
Sr. Tancrédo Neves, se eleito no Colégio Eleitoral. Mas, 
Sua Excelência foi mais longe. Desde logo, pelo menos, 
essa qualidade tem o Sr. João Baptista Figueiredo, a 
franquesa. Sua Excelência não é apenas franco, estamos 
vendo que é um pouco boquirroto, porque está adian
tando aquelas _coisas que com Sua Excelência o grupo 
militar e militarista do Planalto,já decidiu. Com certeza, 
neste momento estão censurando, ao Presidente da Re
pública, o seu companheiro por ter revelado fatos gravís
simos, como esse que S. Ex• devia calar. E acrescenta o 
Senhor João Baptista Figueiredo: 

"Mais perturbado ficou o in}erlocutor do Presi
dente da República quando ele se confessou parte 
integrante da última corrente, ou s.eja, daquela que 
considera perigoso para o País e de grande grau de 
risco transferir o poder ao candidato oposicionis
ta". 

Não é preciso mais, nem menos, para anunciar com 
giande antecedência um novo golpe militar contra as ins
tituições. 

Aqui está, Sr. -Presidente, Srs. Senadores, todo o-pano
rima do desfecho-que há de ter a sucessão presidencial. 
Por que,-então, Sua Excelência, desde logo, com os gol
pistas seus companheiros - que o Presidente anuncia, 
não sou eu quem está dizendo - permitem ainda que 
continUe a luta pela sucessão presidencial, que eles, dessa 
maneità, Já ãriuiiCíam como püramente uma farsa? Se o 
candidato da -Oposíção, segundo o próprio Presidente, 
tem as maiores e praticamente todas as chances de ser 
venced_or, não vai tomar posse, porque essa corrente do 
Exército não que-r investí-lo no alto_ cargo de Chefe da 
Nação, por que vamos continuar com toda essa desgas
tante, caríssima e inútil campanha da sucessão presiden· 
cial? 

Acredito, Sr. Presidente, nas palavras desse eminente 
·político, cujo nome se dissesse aqui, todos concluiriam, 
como eu, -que aquele seu entendimento de que o Presi
dente vem perturband-o, hâ um ano ou mais, quãiSquei 
composições em tofno de uma sucessão tranquila, para 
que sua Excelência possa continuar, todos, repito, con
cluiriam como eu, que essa de-dução do eminente político 
ê verdad.eii-a. "1~ hoje quando S. Excelência, vejam bem, 
por um lado dâ o seu candidato, Paulo Maluf, como der
i-ot3do- o seu candidato não, porque o Presidente aca
bou de dizer; ... 0 -candidato do meu Partido". E nem sei 
se o Partido do Senhor presidente realmente ainda conti
nua sendo o PDS, porque se o candidilto do Partido não 
é o candidato do Presidente, é duvidoso que o Partido do 
Presidente seja o Partido do candidato --por um lado 
Sua Excelência declara, com grande antecedência, a der
fõta do candidato E'aulo Maluf. Então, o Presidente li
quida neste momento, e desde já, com um dos candida
tos. O outro, que no entender dele, Presidente da Re
pública, já está praticamente eleito, não pode assumir 
pórque u:ffia facção do ExércitO, a qual se declara ligado, 
não permitirá a posse do candidato da Oposição. A con
clusão obrigatória ê uma só: Sua Excelência vai conti
nuar, mas para continuar vai ter que ferir e violentar 
mais uma vez as instituições nacionais. 

O Presidente diz ainda, aqui, que não sabe se poderá 
cumprir a su-a Palavra. 

_O Sr. GAstão-Müller- Juramento! 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Eu já disse uma vez aqui 
que não acredito nem na palavra, nem no juramento 
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porque um homem como--o Sr. Figueiredo, que sempre 
dá dois passos adiante e três para trás, eSse homem, a 
meu ver, no meu modo de entender, a sua palavra e o seu 
juramento tem o valor que está revelando agora nas suas 
declarações. Esse ê o valor da palavra, esse é o valor do 
juramento de S.ua Excelência. __ 

Não sei a_ que outra conclusão se pode chegar quando 
declara o candidato do seu partido derrotado, Está aqui. 
E, acrescenta, que sendo inevitável, pratiCamente, a vi~ 
tória da candidatura Tancred_o Neves, este não pode to
mar posse, porque uma ala do Exército, dirigida pela cú
pula militar, -aqui está escrito -não se diSpõe-a cUm
prir os mandamentos constitucíoJúiis. 

O Sr. Gastão Müller- Permite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. Lomanto Júnior- PermiteMme V. Ex• um aparM 
te1 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI - Ouço o nobre Senador 
GaStão MUller- e, em si:gllída, ouvfrCi" V: Ex•; S"eTiadOf 
Lomanto Júnioi'. 

O Sr. Gastão Müller- Quero, rememOrando o seu raM 
ciocínio, Senador José Fragelli, baseado na notícia do 
Correio Braziliense, o seguinte: que se confirmam alguM 
mas c_oisas que eu--venho dizendo no- Senado hâ muito 
tempo. PrimeirO, que o--PreSídente FigUeiredo é demoM 
crata, desde que seja a democracia cerno ele quer. No 
momento que vê ameaçada sua democracia, isto é, faier 
um sucessor ou se manter no poder, ele já 8dmite retirar 
o juramento Ou a palavra empenhada de que faria deste 
País uma democracia. Segundo, confirmou~se, cteclara
damente, o espírito confinu!sta que está nas eiitrelinhas 
das palavras do Presidente Figueiredo. Outra cOisa que 
eu disse também aqui hâ muito tempo: para o Presidente 
Fígueiredo só existe um partido neste País: chamaMse o 
Exército. E ele não vai "dar bola", como se diz na gíria, 
pelas sublegendas, que são a Aeronáutica-e a Marinha. 
Sublegenda não interessa, interessa s6-o partído que ê o 
único partído em que ele acredita, que, aliás, é o partido 
em que ele sempre viveu, que é o partido do Exército Na
cional, e tudo bem. Mas aqui no mundo civil, no mundo 
polftico, ele não tem nenhum vínculo, nenhuma paixâ.o 
por nenhum partido. De modo que o único pai'tido que 
ele ouve é o partido dele de fato que ê o Exércíto Nacio
nal, que, alíás, o pôs no poder. De modo que, Sinador 
José Fragelli, essa notícia que V. Ex• comenta, e raciociM 
na tão brilhantemente em cima dela, não ameaça somenM 
te a democracia em si, em termos das oposições, mas é 
uma ameaça à democracia de um modo global no Pais. 
O próprio presidenciãvel Paulo Maluf estâ violentamen
te ameaçado por esta declaração, se houve de fato e se a 
imprensa está com a verdade, do Presidente Figueiredo. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- Que ele declarou que não 
é_malufista já estã confirmado. 

O-Sr :·-Gastílo Müller - Bem isso é da televisão, visfo e 
ouvido por 50 milhões de pessoas no Brasil. Essa é uma 
amea-ça também grave ao_ presidenCiável Paulo Maluf, 
porque ..se essa nuvem negra se transformar em realidade 
quem vai para o poder é o continu"ísmo-do militarismo 
no poder. Fatalmente, o Sr. Paulo Maluf também não 
irá ser Presidente da República. De modo que ê uma 
ameaça- gravfssimil e que V. E?t• tem plena razão em co
mentar, criticar e ãlertar os de-q1ocratas brasileiros. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- V. Ex• usou o termO cer~ 
to: é um alerta. 

Inclusive para S. Ex•s, homens do GOvernO. 

O Sr. Gastio Müller - Exatãmente. 

O SR. JOSE: FRAGELU - Sua Éxcelência deve to
mar, daqui por diante, novas medidas, novas pre-
cauções. 
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O. Sr. Gastão Müller - E ação, na própria área mili
tar, convencendo os militares que estão nesse pensamen
to de que nem o presidenciâvel Paulo Malufnem o presi
denciâvel Tancredo Neves ameaçam a democracia no 
Brasil. 

O SR. j(iSE: FRAGELLI ~ Mais adiante, nas miM 
nhas considerações, vou chegar lá. 

O Sr. Lomanto Júnior- Solicitei um aparte e_estou na 
frente, nobre Senador José Fragelli. 

O SR. JOSt: FRAGELLI ~Recebo, porém, o aparte 
do meu querido amigo_Senador Lomanto Júnior, com 
aquela satisfação que S. Ex• sabe. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador José Fragelli, 
V. Ex• disse bem: meu querido amigo.~ recíproca a ami
zade. V. Ex' sabe que desde o primeiro momento em que 
nos conhecemos iniciou-se uma amizade fraterna que é 
vivida, dia a dia, não só aqui nesta Casa, mas nas nossas 
longas caminhadas matinais. 

O SR. JOSI': FRAGELLI - Muito bem! 

O Sr. Lomanto Júnior - Tenho por V. Ex• a maior 
admiração. V. Ex~ foi um grande ·aámiriistrador nO seu 
Estado, um Governador com. "G"- maiúsculo, e v·:Ex• ê 
um brilhante parlamentãr. --- -

O SR. JOSI': FRAGELLI- Obrigado. Antes de mim, 
e muito mais mo"ço do que eu, foi V. Ex' tudo isto, no 
Governo do grande Estado da Bahia. 

O Sr. Lomanto Júnior - Mas não atingi os pináculos 
que V. Ex• atingiu na-sua-administraçãO. Mi:!s, nobre SeM 
nadar José Fragelli, eu desci da Presidência; eventual
mente substituindo o Presideilte da Casa, na qualidade 
de seu substituto legal, para fazer justiça, Justiça ao Pre
sidente Figueiredo pode, ás vezes -, o tenho pequenas 
divergências, como homem livre, que sou como seU cor
riligionâri-o como seu ani.igo. Tenho pe-qU:eitos discor
dâncias. Mas, confesso que o meu silêncio violentaria a 
minha consciência, e o julgamento que faço do democra
ta Presidente João Figueiredo. Este homem justiça se lhe 
faça, até agora vem cumprindo religiosamente aquilo 
que prometeu. Aliâs, ele foi mais illêm, ele jurou fazer 
deste País uma democracia. E o vem fazendo, e o vem faM 
zendo com sacrifício atéL Com sacrifício; até mesmo, da 
sua saúde. O Presidente foi o presidente da anistia. Nin
guém lhe pode negar esse gesto, que eu não considero um 
gesto de perdão, considero um gesto de conciliação. E 
todos imaginavam que a anistia fosse uma anistia par
cial, como a Oposição ass-oalhava repetidamente, no 
Congresso Nacional. Mas o Presidente Figueiredo deu 
ao Brasil uma anistia ilmpla, geral e irrestrita, como se 
costumava chamar naquela época, e permitiu que aqueM 
les anistiados, dentro dos cânones legais, reconquistado 
os seus direitos políticos, chegassem até aos mais altos 
postos da República aqueles que eram considerados ini
migo-s maiores da própria Revolução deflagrada em 
1964. Não sei se o País gozou1 em épocas pretéritas, de 
maior liberdade de imprensa, maior liberdade de expres
são, maior liberdade de pensamento da opinião pública 
brasileira do que no seu período. Õ Presidente tem proM 
curado, por todos os meios, -consolidar a abertura demoM 
crata. Ele é um presidente político, ele pertence aos quaM 
dros de um partido, ele foi eleito por este partido, emboM 
ra pelo voto indireto, e eu que defendo o princípio do 
voto direto como o que melhor convêm ao nosso regime 
democrático ... 

O SR. JOSI': FRAGELLI - Sel disso, 

O Sr. Lomanto Júnior- ... como o que mais atende à 
tradição democrática brasileira, mas ele foi eleito pelo 
voto.indireto, tão legítimo quanto o outro porque inscri-
to na Lei Maior do nosso País. -
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O SR. JOSE FRAGELLI- Se V. Ex• me permite, eu 
sei quailto se violentou, não dando O voto que qU.eri"a dar 
pela eleiçã"O direta. 

O Sr. Lomanto Júnior- h verdade. É que nós," politi~ 
cos, temos que às vezes saciificar os noss-os pontos douM 
trinais, e eu s-ou político, e no dizer de Otávio MangabeíM 
ra, eu não tenho pejo, eu não tenho vergonha de dizer 
que soU um político profissionaL Eu ftz da política araM 
zào principal de minha existência projeto principal da 
minha vida. Eu não faço outra coisa na minha vida se
não exercitar aquilo que Deus me concedeu, a vocação 
de ser poHtico. 

O SR. JQSR FRAGELLI - V. Ex• me permite um 
contra-aparte? 

O Sr. Lomanto Júnior - Com mUito ·prazer: 

O SR. JOSI!: FRAGELLI - Eu protesto ·contra a ex
pressão de V. Ex•- ~'Eu sou um polítiCo Profissiõnal." 
V. Ex• não é político profissional. V. Ex• é um político 
por vocação, V. Ex• é um político de coração, V. Ex• é 
um político porque a sua generosidade vai muito alêm 
do_ seu círculo pessoal, familiares e das suas amizades. 
EstendeMse a toda sua comunidade, a sua Bahia e ao Bra
sil. V. Ex• não é um político profissional. Pelo fato de 
permanecer na política não é fazer da política profissão. 

O Sr. Lomanto Júnior - Fiz! 

O SR. JOSE FRAGELLI- Não fez. ~u contrario V. 
Ex• 

O Sr. Lomanto Júnior - Fiz uma opção. 

O SR. -JÓS-E: FRAGELLI -V. Ex• nem preciSa ser 
político por profissão. 

O Sr. LOnianto Júnior - Fiz uma opção. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Não precisou nunca, não 
precisa--e- não é político profissional. 

O Sr. Lomanto Júnior- Conquistei-um diploma uniM 
versitário, cheguei a exercer por alguns anos, poucos 
anos, p-ouquíssimos anos a minha profissão, mas eu sen
tia que algo mais forte me atraía, e eu me tornei um polt
tico militante. Eu não tenho nenhum pejo em dizer isto 
que sou um político profissional, servindo à política sem 
dela nunca me servir. 

O SR. JOSI': FRAGELLI - Não concordo. 

O Sr. Lom8nto Júnior- Porque a figura que eu cito 
como símbolo da política brasileira se considerava um 
político profissional, a figura que posso encarnar assim 
como paradigma, homem que possuía o ornamento de 
todas as virtudes que um político pode--ter, é OtáviO 
Mangab_eira. Meu chefe, me~ inspirador, o homem que 

'"eu prOcuro, -em todos os momentos da minha vida, imi
tar, pelo menos, seguir as suã:s pegadas. Pois bem, Senci.
dOdosê Fragelli, polftico profissional que sou e me hon
ro muito em sê-lo, a única atividade que exei'çq, nas ho
ni.s de folga, visito as minhas pequenas propriedades 
agrícolas, mas, confesso sinceramente, que todo o mê:u 
tempo, toda a minha dedicação, os momentos para o es
tudo, são todos eles voltados para a política: 

úSR.~õSE: FRAGELLI- Vocação, não profissão. 

O Sr. Lomanto Júnior- Tenho paixão pela política. 
Hir põtiCO, à minha mulher, quando me pedia qUe não 
Jtle exaltasse na tribuna, eu dizia: se Deus me permitir, a 
grande glória, o grande epflogo da minha vida quero que 
ele se faça nu-ma tribuna. Aí morrerei "feliz. Af morrerei 
contente, aí morrerei realizado. Foi a polftica o projeto 
principal da minha existêncía. Pois bem, não posso acei· 
tar, com todo o respeito, com toda a estima, V. Ex• é um 
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dos meus melhores amigos, foi das amizades maiores que 
conquistei na minha existência. 

O SR. JOSE: FRAGELLI - Muito obrigado. 

O Sr~ Loman_to Jú_nior - ... e V, Ex.• sabe disso. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Eu sei e é verdade, da mi
nha parte, também. 

O Sr. Lomanto Júnior- Pois bem, o Presidente Fi
gueiredo comportou-se de urna maneira lisa. Não teve 
candidato, não preferiu candidato na Convenção do seu 
Partido. Todos diziam que o seu cãrididato era o seu Mi
nistro do Interior, Sr. Mádo Andreazza. AcreditO atê 
que ele, intimamente-;- tinha a preferência pelo seu Minis- -
tro, mas nunca revelou e nunca pediu voto a nenhum dos 
seus correligioi1ários convencioilais do PDS. Deixou Que 
o Partido escolhesse, embora contrariando toda a his
tória rePublicana presidencialista do Brasil, em que o 
Presidente é sempre um -Chefe vigoroso .na eleiçi!o do 
candidato, na participação na luta. Ele ausentou-se da 
Convenção, deixou qUe O partido escolhesse o candidato 
que lheaprovesse. E o Sr. Paulo Maluf, que já o havia di
vergido, quando da disputa do Governo do Estado de 
São Paulo, e que foi tim dos governadores mais leais a 
Sua Excelência. Recordo-me, pouco antes de ser acome
tido da sua enfermidade, meu caro Senador, eu ouvi, na 
cidade de Bom Jesus da Lapa, presente: o então Gover
nador do meu Estado, a Senador Luiz Viana, váriOS Mi
nistros, entre os quais o Ministro Mário Atidreazza, o 
Ministro Octávio Medeir.os, enfim, eu ouvi do Presiden
te, até de certa maneira um pouco antes irreverente, por~ 
que ali estava um GovernadOr, ele dizia, dentro do seu 
estilo, que ninguém pode modificar. QUarido o Senador 
Gastão Míiller preocupa-se com a minha veemência, e 
outro dia lhe falei: no dia em que você me escutar falar 
baixo, tristonho, devo estâ doente, alguma coisa está 
acontecendo com o Senador Lomanto Júnior. t assim o 
estilo. Ninguém pode mudar aquele seu estilo franco, às 
vezes, até rude, quando ele quer expressar o seu senti
mento. Pois bem, o Presidente assistiu, como ju-iz, à rea
lização da convenção, e nesse encontro de Bom Jesus da 
Lapa, ele dizía que o -Governador que lhe havia propor
cionado maiores alegrias e nunca lhe tinha trazido um 
problema, pelo contrário, trazia sempre soluções, era o 
Governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. E um ou
tro Governador estava presente. Não só as referências 
dos seus pronunciamentos, as homenagens nos seus dis
cursos, enfim o Governador Paulo Maluf, que competiu 
com o candidato de sua preferência em São Paulo, com 
ele havia sido correto, retilfneo, -correspondendo, enfim, 
àquela expectativa de que os paulistas desejavam, exala
mente de que houvesse um entrosamento entre o Gover
no estadual e o Governo Federal. Não tomarei mais o 
tempo de V. Ex• Nos meus apartes, eu digo sempre, que 
Deus me priVilegiou em if.lgumas virtudes. Privilegiou 
sim, mas não me deu aquilo que eu gostaria de ter, que 
era -o poder da síntese. E não sei se as nossas origens, a 
minha e a de V. Ex•, os nossos ancestrais vieram da velha 
Itália; não sei se a minha condição também de ter nasci
do no pedaço onde nasceu o Brasil, e dizem, o que eu 

.acho_ que é um pouco_ de lenda, que os baianos falam 
muitç: eu tenho essas· duas heranças, tenho, mas posso 
dizer a V. Ex•, nobre Senador José Fragelli; não censure
mos o Presidente, nem tenhamos preocupação. Vence
dor o Sr. Paulo Maluf na COnvenção, ele tem dado um 
apoio que eu acho discreto, porque nós esperamos que o 
Governo veriha dar apoio maciço-' ao seu candidato, 
como ê tradição-dos regimes presidencialistas, como· é: 
tradição em todos os pafses do mundo, principalmente 
no nosso País. Mas o Presidente tem o seu estilo, tem a 
sua maneira de proceder, e posso assegurar~lhe, porque 
ouvi, ainda, talvez hã menos de um mês, sabe V. Ex• que 
eu privo da intimidade e tenho urna grande admiração a 
um velho amigo, que é o Minístrci da Aeronáutica: Dele 
ouço, todas as vezes que lá vou, manifestação de que as 

Forças Armadas estão recolhidas às suas atividades pro
fissionais e qlfe já chegou a hora de entregar-se a política 
aos políticos. E ouvi do Sr. Ministro Walter Pires, ainda 
há pouco tempo, relatando-me que um certo cidadão 
que, felizmente não está do nosso lado, hoje macula a 
candidatura Tancredo Neves, esse cidadão ia, voltava, 
tomava a ir, para convencera Ministro do Exército a en
durecer o regime, a assumir a chefia do sistema e ser can
didato a Presidente da República. t claro que ele espera
va uma sobrazinha, esperava que fosse tambéin o Vice
Presidente da República. O último encontro desse cida
dão, que eu não cito o nome porque realmente tenho por 
elie uiTI. dCSpfezo- eu que sou um Cristão, penitencio-rrie 
mas t6nho, não dígo desprezo, tenho uma certa idiossin
crada~ é um homem que realmente não dignifica a politi
ca brasileira porque degradou a política do meu Estado. 
Pois bem, esse homem, a última vez que foi, foi para ma
nifestar a sua - não sei se sua nova posição ou mais uma 
traição, não sei como devo interpretar. E o Ministro não 
e-recebeu bem, c MiniStrli"não c_ fe-cebeu como. das ou
tras vezes que ouvia e lhe repelia sempre;. "O Exército 
brasileiro, sob o meu comando, e as Forças Armadas, 
sob o comando do Presidente Figueiredo, as Forças Ar
madas estão voltadas para o seu trabalho profissional, 
p~ra a manutenção da ordem interna, para a defesa das 
nossas .fronteiras, enfim, para os seus deveres profissio
nais". FíqUe tranqUilo eminente Senador Fragelli que o 
que vale para mim é aquela palavra do Presidente Fi~ 
gueired9;."Aquele que for eleito no dia 15 de janeiro to~ 
marâ posse na Presidência da República". Estou maís 
tranqUilo do que V. Ex• 

O SR. JOSt FRAGELLI- Ah! Estâ mesmo, muito 
mais. 

O Sr. Lomanto Júnior- Muito mais. Sabe por quê, 
Ex•? 

O SR. JOSE: FRAGELLI - É claro que está. 

O Sr. Lomanto Júnior- Porque eu tenho certeza de 
que o meu candida.to Paulo Maluf sairá vitorioso- nu dia 
15 de_ janeiro. Mas, se não sair Maluf vitorioso, não te
nho a menor dúvída, o Brasil não estará derrotado com 
TaJNredo Neves, que _é também um homem de grandes 
qualidades, é um homem que merece o nosso respeito. Se 
fosse implantado o regime parlamentarista neste País, o 
Tartcredo poderia ser o Presidente, e o Primeiro
Ministro seria o dinâmico_ e competente Maluf. Então, 
tranqUilize-se V. Ex~, acredito qp.e o Presidente Figueire
do chegará ao _fim do seu Governo e dirá à Nação, com 
aquele seu estilo que não se consegue e nem se consegui
rá n·unci que S. Ex~ mude: Eu cumpri o meu juramento, 

_O Brasil hoje ê uma democracia; compete agora aos poli~ 
tic-os consolidá-la e continuar conduzindo a bandeira de
mocrática, que é a única a que -um Povo livre pode aspi
rar~ pode hastear no alto do seu mastro. Muito obriga-
do. -

O SR. JOSE: FRAGELLI - Muito obrigado pelo 
aparte de V. EX•; longo; Como sempre, mas ouvidO COm 
tanto agrado. E o dom que Deus não lhe deu- segundo 
V. Ex• o da síntese- não o deu para nosso deleite, por
que temos assim o prazer de .. ~ 

O Sr. Lomanto Júni-:»_~- V. Ex• é muíto generoso. 

O SR. JOS:t FRAGELU - ... ouvi-lo pelo tempo 
que ouvimos agora, encantados, como sempre. 

Mas, Sr. Senador Lo manto Jónior, há-uma maneira de 
espancar as dúvídas e de trazer a tranqUilidade a todos: 
basta o próprio Presidente da República dar um desmen
tido formal a essa noticia e a essa inconfidência, ou que 
outro qualificativo se lhe dê, de um importante político 
do PDS com quem o Presidente da República conversou 
longamente em São Paulo, fazendo anâlise ... 

O Sr. Lomanto Júnior - Está nominado ai? 
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O SR. JOSl!: FRAGELLI- Não. Como também não 
quero nominár-aqtiele que me disse que o Presidente de
seja - mas vou, posteriormente, transmitir a V. Ex• o 
nome, para que faça a conferência desse importante polí~ 
tico nacional- ele me revelou que o Presidente procura~ 
va perturbar todos os entendimentos para continuar no 
Cargo. Da mesma forma, o jornal não quer dar o nome 
do importante político do PDS. 

1:: necessário que o Sr. Presidente diga que ele não fez 
essas declarações ao seu correligionário; que no Exército 
não bá duas correntes: uma que deseja_, dar posse ao elei
to, mesmo que seja o candidato da Oposição; e a outra 
que só dará posse se for vencedor o candidato oficial e 
não o da Oposição, pOrcjU.e não quer correr o risco do re
vanchismo. E ainda precisa Sua Excelência acrescentar 
que ele não faz parte dessa segunda corrente, porque o 
Presidente da República, querendo honrar o juramento 
que fez no momento da posse, não pode pertencer a ne
nhuma das correntes •• porque S. Ex' deve estar acima 
de.ssas. çorrente.s do Exército e deve cumprir o manda
mento constitucional. 

SeS. Ex~ não dC$mentir, oficialmente, o que está escri
to no Correio Braziliense, de hoje, é porque um inconfi
dente revelou a verdade sobre as intenções do Senhor 
João Baptista Fígu.eifedo. Há uma maneira muito Sim
ples que é, justamente, desmentir de forma completa e 
formal. 

Til felizmente, Sua Excelência na África disse urna coi
sa, no Brasil diz outra. Quantas vezes temo-s assistido o 
Chefe desta Nação dizer a Congressistas determinadas 
coisas que, quando por estes reveladas, Sua Excelência, 
como que premido por aquele mesmo grupo militar de 
que faz parte, em seguida vem desmentir'? 

~inda há poucos dias, o Deputado Francisco Erse que 
fez revelações daquilo que acabara de ouvir do Senhor 
Presidente da República, dizendQ, "Eu não sou o Fran
ciscato. Confirmo o que eu disse, porque foi o que o Pre
sidente da RepúbÜca assim declarou". 

O Senhor João Baptista Figueiredo, infelizmente, 
_ nobre Senad~>r_ Lomanto Júnior,{! um boquirroto. Ele 

fala muito mais_ d_o que devia falar, e fala aquilo que não 
devia falar.- Eu acredito nessas revelações de um impor~ 
tante político do PDS, de que o Senhor João Baptista Fi
gueiredo transmitiu as suas intenções e da cúpula militar 
que dirige esse grupo que não deseja dar posse ao eleito 
pelo Colégio Eleitoral.. - -

O Sr. Lomanto Júnior - Permite V. Ex• um aparte'? 
Será breve. 

O SR. JOSt FRAGELLI- ... se esse for o candidato 
-da Oposição. Então, que o Presidente da República ve
nha desmentir. 

O Sr. LomantoJúnior -Se a[ estivesse escrito o nome 
do político, ainda se poderia acreditar. Mas isso pode ser 
uma ilãÇão, mais do que isto, pode ser fruto do pensa
mento de um brilhante jornalista e pode ser também um 
conceito pessoal de quem, realmente, publicou ou quem 
esCreVeu CSta n-ota, V. Ex• há de convir que nenhurila "in~ 
coerência se pode imputar ao Presidente Figueiredo. 
Não hâ incoerência porque nós todos, V. Ex', o Partido 
de V. Ex•, os demais Partidos, eu e o meu Partido, temos 
que faZer-justiça;- até agoia o Presidente Figueiredo não 
se desviou um metro sequer da trilha a que se propôs ca
minhar: de fazer deste País uma democracia. 

O SR. JOSI':. FRAGELLI - V. Ex• sabe que, infeliz· 
mente, não concordo com V. Ex" Acho que foram tantos 
os descaminhos da abertura democrátíCa com uma- suw 
cessão de casuísmos, ímpostos pela vontade arbitrária do 
Senhor Presidente da República João Baptista Figueire
do, que com doi.~. ''pacotes", sobretudo o- últimQ "pacote 
de novembro", S. Ex• tanto se desviou dos caminhos que 
levariam a uma autêntíca abertura democrática, que o 
seu juramento, quando muito, está pela metade. 
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Não acredito nas virtUdes do Presidente da República 
e tenho razões para isso. Lembro-me do fato do Gover
nador que S. Ex• nomeou para o meu Estado, tendo eu 
provas do caráter e do procedimeiltõ daquele homem. 
Antes diSso, eu titiha minhas grandes dúvidas sobre a 
personalidade do Presidente, de lã para câ, não me sobra 
nenhuma dúvida, infelizmente. 

Gostaria de diri8;irSOffiente aplausos a S. Ex•, maS não 
posso. Tão honestamente eu desacredito dele como V. 
Ex• nele acredita. São duas convicções .d.iferentes. Mas 
essas declarações são sumamente graves porque elas não 
têm sequer o objetivo -de fazer ameaças. S. Ex• dá _como 
liquidada a candidatura do Sr. Paulo Maluf, este já está 
fora do páreo. 

O Sr. Lomanto Júnior- Nisto eu não concordo com 
o Presidente da República, não creio que S. Ex• pense asM 
sim. 

O SR. JOS!t FRAGELU- Mas estâ escrito aqui V. 
Ex• não concorda mas é o·que o Presidente da República 
está decretando com antecedência, a derrota do Sr. Pau
lo Maluf, está aqui esciitõ--:- Um está derrotado e o outro, 
se vencedor, não poderâ assumir. Um grande político, 
que é do Partido de V. Ex• que já Ocupou todos os cargos 
relevantes neste País na área estadual e federal, cujo o 
nome vou dar a V. Ex•, disse:.me há uns seis meses atrás. 
.. 0 Senhor Presidente não quer nenhuma composição 
para a sucessão presidencial, Sua Excelência quer mais 
dois anos de mandato". 

O Sr. Lomanto Júnior - Mas é uma coisa inacreditá
vel. O Presidente revela a todo instante que deseja deixar 
o Governo no término do_ seu mandato. 

O SR. JOSE: FRAGELLI- A única conclusão diante 
dessa notfcia que aqui está, que temos que chegar é que a 
manobra continuísta do Presidente da República parece 
ser um veso de PreSidentes Militares. 

Eu nada tenho contra os militares, já tenho dito mui· 
tas vezes aqui e confirmo. A minha experiência no Go- -
verno de Mato Grosso, nas minhas relações com os mili
tares, só me fazem um admirador deles. 

O Sr. Lomanto Júnior--Tenho ouvido isso muitas ve
zes de V. Ex• 

O_ SR. JOSt FRAGELLI- Há três excelentes Gene
rais que serviram na região de Mato Grosso no tempo 
em que fui Governador. Só posso fazer as referências 
mais abonadoras, elogiosas e gratificantes a esses Gene-
rais. Entre eles está o General Reínalo M~lo de Almeida. 
Não podia ser de outra maneira, ele é filho de José 
Américo de _Almeida. E o outro é o emin~nte General 
que hoje é Presidente do Oube Militar. E eu, como da 
Oposição, passei a esse General um telegrama de cum
primento pela sua vitória ... 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me dâ a oportunidade 
de um aparte rápido. 

O SR. JOS~ FRAGELLI ~ ... portanto, nada tenho 
contra os militares. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não se esqueça de que o Pre
sidente João Baptista Figueiredo é filho do inesqUecível 
General Euclides Figueiredo, um dos baluartes da luta 
pela democracia deste País. 

O SR. JOSE FRAGELLI- Af é que está, como o fi. 
lho desmente o pai! Como um filho contraria o pai! 

O Sr. Lomanto Jdnlor- Não concordo com V. Ex• o 
Gel. Euclides FigUeiredo é a sua fonte pei'ene de inspi
ração. 

O SR. JOSE FRAGELLI - ti só ler a biografia de 
Euclides Figueiredo ... 

Eu era jovem. rapazola, de 15 para 16 anos. estudante 
do Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Eu distribUía, de 
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dentro da minha pasta, um jornalzinho. 9 de Julho, qu'e 
fazia --propaganda possível da revolução de São Paulo. 
Eu admirava dois coronéi~: o Coronel Matcondes, da 
Polícia Militar de São Paulo, e o Coronel Euclides Fi
gueiredo. Nunca pude pensar que eu, mais tarde um 
poiítico, pudesse ver um filho de Euclides Figueiredo 
proCeder de maneira ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Consolidando à abertura de
mocrâtíca. 

O SR. JOS:t'!: FRAGELLI - ... tão contrãria à traje
tória do s~u ilustre pai. Nunca podia imaginar isSo! 

úõstâria de estar hoje de CÕraçãO_, ao lado do -Senhor 
João Baptista FiiueirCdo, por esta- admiração juveriil 
que dedíqU.ei a seu ilustre pai. Mas é o contrário, este ho
mem ê isso que estâ aqui. Sua Excelência diz uma coisa 
hoje e outra amanhã. _ 

O Sr. LomautoJúnlor- Não creia nesta nota, porque 
ela não é veraz. 

O SR. JOS! FRAGELLI - Dâ dois passos em di
reção à abertura democrátíca, mas dã três, quatro passos 
para trâs. 

E!. um homem contraditório. Eu acredito que Sua Ex
celência é uni homem que não segoveTna, governado. V. 
Ex• até já me cenSumu expressões atravês das quais pro
curei mostrar que o Senhor João Baptista de Figueiredo 
é, ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Ninguém govern-a Presiden
te. 

O SR. JOSE: FkAGELLI- ... de acordo com os da
dos da psicologia, um homem que se deixa levar, que é 
conduzido e não conduz. 

O Sr. Lomanto Júnior - O Presidente é um conian
dante, sempre foi e como tal vem-se comportando à fren
te do Governo. 

O SR. JOS! FRAGELLI - Sr. Presidente, vou en
cerra-r; dizendo que acredito nas Forças Armadas: !to 
Exército, na.Marinha e na Aeronáutica. Aci:edito que o 
conjullto das Forças Armadas vai repelir essa conspi
ração da cúpula militar a que se refere -o Senhor João 
Baptista Figueiredo. Nestas declarações ao seu impor
tafú.e coi-religionário do Pbs. Acredito que as Fol-ças 
Annadas, não apenas o Exército, vão submeter essa cor
rente, a qUe se refere o -SenhOi- Jo-ão Baptista Figueiredo, 
que é a que defende não transferir o poder ao Sr. Tancre
do Neves, porque tem aliados que poderiam instaurar 
um processo de revanchiSmo contra membros civis e mi
litares do atual Governo do sistema. 

-Manifesto a minha confiança nas Foi'Ça"s Armadas, 
mas a minha mais profunda des_confiança, porque -ii.ão 
acredito neste homem, no Presidente João Baptista de 
Fi_gue1redo. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume- Alexandre Costa- Alberto Silva

Carlos Alberto- Jutahy Magalhães- Alfredo Campos 
- Mauro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --sobre a mesa, 
requerirn_entos que vão ser lidos pelo Sr. !'~'~Secretário. 

São Lidos os seguinteS 

REQUERIMENTO No 230, DE 1984 
Nos tennos do art. 282 do Regimento Interna:, reque

remos quúenham tramitação cOiljunia os seguintes pro
jetas: 

Projeto de Lei do Senado n~' 132, de 1984, e 
Projeto de_ Lei do Senado_n~' 51, de 1984. 
Sala das Sessões, 26 dç set~mbro 4e 1984._- _Helvídio 

Nunes, Pr'esidente da Coffiissào de CÕD.Stituição e Justiça 
do Senado Federal. 
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REQUERIMENTO No 231, DE 1984 
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requei

ro que tenham tramitação conjunta os seguintes proje
tas: 

Projeto de Lei da Câmara nO? 087, de 198"3, e 
Projeto de Lei da Câmara n"' 007, de 1984. 

~Sala das Sessões, 28 de setembro deJ984. -_JJitahy 
Magalhães, Presidente da Comissão âe Legislação So
cial. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Os fequeri
ment.os lidos serão publicados e incluídos na Ordem do 
Dia, nos termos do art. 279, II,letra c, do Regimento-In
terno~ 

--0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para votação. 
As matérias constantes da Ordem do Dia, todas em 

fase de votação, cOnsÚtUíd~ Pelos-Projetas de Lei da Câ: 
mara nos 10(81, 44(81, 53(77, 65(79 e 14(84; Requeri· 
-mentes n"'s 181/84 e 188/84; Projeto de Lei da Câmara 
n9 79/79; e Projeto de_ Lr:i __ do_S~nado n{l 4'1/82, ficam 
com a apredação adiada para a próxima sessão -ordi
nária~ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senã.dor Cid Sam

- paio . 
O SR. CID SAMPAIO.(PMDB- PE. Pronuncia_ o 

seguinte discurso.) - s~:: Presidente, Srs .. DeputadO$: 
----NO día ;JO deste mês ç:ompteta 18 anos de fundação da 

FECOMIPE -:- F-ederação das Cooperativas Mistas de 
Pernambuco. Trata-se de uma cooperativa de segundo 
.grau, Ou sejã; uma cooperativa que congrega -outras coo-
perativas. A FECOMIPE congrega 20 cooperativas de 
trabalhadores rurais, principalmente de proprietários de 
peqUenos sítios. 

A FECOMIPE constitui um exemplo para o_Nordeste 
porque, constituída unicamente por trabalhadores com 
um ínfimo capital inicial, já congrega vinte mil associa
dos, comercializando a produção dos seus cooperados, 
'A Sua produção é constituída principalmente de milho, 
feijão, farinha de mandioca de suínos e ê esta sua ação 
que liberta o pequeno produtor da tirania dosjnterme
diáríos_. 

A FECOMIPE, apesar de lutar com grandes dificulda
des _e de_ ser quse totalmente desassistida dos poderes 
públiCos, já construiu cinco fábricas Qe farinha de man
dioca, industrializando a produção dos_ruricolas ~estás~ 
preparando para instalar uma fábrica de ração animal, 
aproveitando a rasp:1 da mandioca, atua!mente inapro
veitada. 

Instalada inicialmente na zona da mata, tem se exten
dido pelo agreste pernambucano e jâ está beneficiando 
100.000 pessoas do meu Estado, melhorando os seus 
níveis de renda, vendido implementas e insumos agríco
las mais baratos e vem dando consciência ao pequeno 
produtor_ da sua força, quando torna-se um cooperado. 
b_t.Q_po.r_Qlle u.m_floç;o_d~_ª'g_®_~Q_q_q_~_lqu_r~x çr_í_ªnça_ dÇfo_fi"', 
mas _vários milhares desses flocos quando estão juntos, 
constituem um fio, que unido a outros, forma um cabo 
que prende um navio no cais. A FECOMIPE tem reali
zado esse trabalho de esclarecimento das bases manten
do cursos contínuos sObre cooperativismo e técnicas 
agrícolas. 

Infelizmente os órgãos nacionais de apoio ao movi
mento cooperativista, o INCRA, BNCC, EMBRATER 
e OCB não têm dado o devido apoio à FECOMIPE, de 
modo a perrilitir o desenvolvimento e o seu fortalecimen
to, na medida da grandeza do incessante trabalho que 
vem- realizando. 

Durante o ano passado a FECOM!PE conseguiu co
mercializar 31.946 sacos de farinha de mandioca, numa 
red-ução lamentável das suas atividades, pois, em 1980 ti
nha comerCializado 8'4.770 sacos. Lamentável, principal

-mente, porque essa-redução deu-se, deVidO a falta de cré
dito gue lhe é proporcionado pelos órgãos oficiais. _ 
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QuerO, pcirtanto, nesse momento em que a FECOMI
PE comemora os s_eus _18 anos, congratular-me com a sua 
diretoria pelo esforço heróico em sobreviver, numa con
juntura econômica _ex.tr_e_mam_~nte _desfavorãvel em que 
vivemos e num negro período governamental, em que a 
insensibilidade das autoridades, mantêm o Governo Fe
deral completamente indiferente aõs problemas sociais. 
(Muito beffi!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIOIO.N_UNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr_. Presidente, Srs. Senadore~: 

Faz pouco tempo saudei nesta tribuna a vitória da in
teligência piauiense, mãnifestãda na outorga do prêmiO 
do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacio
nais, do Ministério da Educação e Cultura, a ilustre pro
fessora da Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Hoje, alêm da inteligência, exalto também a invejável 
cultura, o escritor vigoroso, a retidão de caráter, o saber 
jurtdico, a honradez de magistrado, a inimitável pro
dução literária -daquele que nasceu no sítio Vaca Mot:ta, 
fazenda Sambambaia, no mUnicípio- de Picos, terra da 
nossa meninice folgazã e despreocupada. 

Acontece que o Nonon, de prenome João, e que carre
ga com as responsabilidades, tambêm, as tradiçôes dos 
Fontes lbiapina, depois de publicar catorze livros e es
crever outros dezoito, acaba de ganhar, com os originais 
de Vida Gemida em Sambarnbaia, o prêmio Nacional do 
Livro-84, que ê oferecido anualmente pelo Clube do Li
vro de São Paulo. 

O Correio Brazillense, edição--de treze do corrente, 
publicou nota, 'que peço integre este registro, sobre o 
novo romance de Fontes Ibiapina-, na qual destacou os 
romances e os livros de contos e de (ol_clore do hoje na
cionalmente conhecido homem de letras picoense. 

O mestre Luís da Câr;nafa Cascudo,_ em parecer que 
abre o Paremiologia Nor_d~tina, de Fo_n_tes Ibiapina, 
empolgado com a obra que. "vale uma «úzia de volumes 
na espécie", escreveu;, "Vai baixar noutro terreiro, baba
Iorixã, feiticeiro do rio onde o monge alonga as barbas 
brancas inesquecíveiS ... -Que diabo veio fazer nesse 
sobradinho, desarrumar a quotidianidade maquinal do 
aposentado tranqUilo, catucando-o com esse mundo in
comparável da Ciência -Coletiva ... '' 

Nonon, como é tratado na intimidade, é um escritor 
de incoercível telurismo, que ínvariavelmente busca nas 
próprias raízes e nas da sua gente, na tradição da terra 
berço_e nas observações nas áreas de seu labor quotidia
no, os tip_os, as pessoas, o material que compõem a sua 
obra literária. 

O seu estilo é diferente, entremeado de ditos, próprio, 
inimitável, personalíSsimo .. _ "O certo mesmo", diz Fontes 
lbiapina,. "ê que cada um tem s_ua_desculpa-mole para vi
ver aí dormindo que nem gato em bica, sem dar um pre
go numa barra-de-sabão. Sombra e ág)la fria, e viva o 
rancho que a vida é boa sem mover uma palha, é o que 
sempre quase todo mundo quer de mão beijada". 

Ao fazer este registro não lhe presto uma homenagem, 
porque João Nonon Fontes Ibiapina já as terii erit cará
ter permanente, mas uma palavra de amizade. Receba, 
Nonon, o abraço não sei se de meia légua ou de légua e 
meia, que você tanto gosta de mandar, mas exatamente 
da distância de Picos a Vaca Morta, distância que você 
sabe como nenhum outro calcular. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HELVID/0 NUNES EM SJiU DISCURSO.: 

Cori-eio BrazJlbmse, 13-9-84 

NOVO ROMANCE DE FONTE IBIAPINA 
1!: O MELHOR DO ANO 

O romancista e contista piauieil:Se Fontes Ibiapi:-
na, que está em Brasflia, lançará seu 15'i'Jivro no fi
nal deste ano pela Casa do_ Livro de São Paulq., "Vi-

da Gemida em Sambambaia", por_êm, representa 
um pouco mais na vida literária_destejuiz de direito 
e·diretor do fórum de Parnaiba_-Piªuí: com os origi
nais· do romance, ele acaba de ganhar o prêmio Na
cional do Livro-_84, que é oferecido anualmente pelo 
Clubs:: do Liyro de São Pal!-_IQ. 

.. Vida Gemida de s_ambambaia", que estará nas 
livrarias no final de deZembro ou início de janeiro, 
concorreu com 102 trabalhos de escritores de todo o 
Brasil e, c_omo praticamente toda a obra conhecida 
de Fontes Ibiapina é baseada em aspectos regionais. 
Das 14 obras editadas do escritqr.,_apenas um ro
_manCe;.••Palha de Arroz_", não trata de um tema re
gional, sendo que os demais, entre rominc_es, contos 
e folclore todos baseados em termos regionais~ ex
plorando o folclore que, segundo ele, 'não _deixa_ de 
ser uma linguagem universal pois cada região explo
ra o folclore de sua maneira. 

___ São os_seguintes os_romanc~ de Fontes Ibiapina: -
"Samb-ambaia",. "Tombador'\ ... Pilha de Arroz", e 
"Nas Terras do Arabutã". Os livros de contos 
Publicados são;. ".Chão de Meu Deus':., "Brocotós", 
"Pedra Bonita",, "Congresso de Duendes",, ""Desti
n_os d_e.Contratempos" •. "Quero Posse e Mando", 
"Men-tira;. Grossas de Zé Ratinho".~. "Lorotas e Pa
bulagens de Zé Ratinho". Os livros sobre folclore 
são:,, 'Paremiologia Nordestina" c: •. "Passarela de 
Marmotas". Fontes lbiapina tem uma peça ainda 
inédita;_ "Casório da Pafunça", 

O escritor afirma que tem, inéditos, mais 18 li
vros-e essa fertilidade-ele explica afirmando que nas
ceu paTa escrever, quando não em processos, em ro
mances, contos. Fontes Ibiapina só não pisa no ter
reno d3. poesia e já !em mais um rOinance na c~beça, 
pronto para passar para o papel. O romancista de
ve_rá_ voltar a Brasília, onde tem uma filha residindo, 
para o lançamento de seu novo_ livro, 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a Pa· 
lavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller (PMDB- MT. Pronunciao se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mato Grosso despertou para conquistar um papel de 
destaque na vida nacional, se não politicamente, mas, 
também 1 no plano económico. 

o-nosso Estado estã crescendo em escala geÇ)métrica. 
Basta dizer que conforme dados oficiais; a. "Migração 
para ~ato Grosso cresce 300 (trezentos) por cento ao 
ano". Isso implicam naturalmente, em se goder ter esse 
prognóstico de que Mato grosso se desenvolve em uma 
escala geométrica. As principais origens dos migrantes 
são: Paraná 18,6 POr cento; São Paulo 11,8 por cerito; 
Nordeste 10,2 por cento e Mato Grosso do Sul 10,1 por 
cento. 

Des~e total, 40,3 por cento de migrantes permanecem 
em Mato Grosso o restante dirige--se para Romdônia e 
Acre. · 

Em Mato Grosso os principais focos -de atração de mi
grantes são Cuiabá; 25,4 por cento; Alta Floresta, 13 por 
cento; Sinop 11 por cento; Collder 7,7 por cento e Ro_n- _ 
donópolis 6,4 por cento. Neste semestre, os dados ofi
ciais dizem que;. "Nesse semestre, por exemplo, os dados 
levantados por técnicos da secretaria mostraram que 45 
por cento desses 36 mil são migrantes em trânsito, 35 por 
cento ficam no Estado, 14 por cento retornam à origem e 
~ por cento representam a movimentação interna." 

Chegando a Cuiabá, esses migrantes começam à en
contrar as dificuldades e os Seus sonhos se desvanecem. 

São milhares de pessoas exigindo alimentação, aloja
mento, um pedaço de terra, enfim algo que represente, 
pelo menos sobrevivência, Os órgãoS públicos e Igreja, 
através do Centro Pastoral, berii ComO outras entidades 
de cunho oficial e aspecto social procuram encaminhar 
esses patrícios para as várias áreas de ocupação de terra, 
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para os garimpos, enfim para qualquer espêcie de ativí
dad~ honesta e c:v.nho desenvolvimentista. 
-_Mato Grosso deve ser para o Brasil um Estado so

lw;ão, uma ãrea que represente esperança de melhores 
dias para, porque não dizer, milhões de brasileiros. Mas, 
Sr, Presidente, S_rs. Senadores, é preciso que os órgãos 
públicos federais e estaduais, t~nham meios concretos de 
ajudai' esses patrícios a se instalar no Estado e imediata
mente começarem a produzir. Esses investimentos e esses 
encargos que advirão da presença dessa intensa mi
gração, será pa"ga, indiretãffiente, pela geração e pro
dução de riquezas desses brasileiros que migraram. 

Peço- aos Srs. candidatos à Presidência da República, 
especialmente, àquele que vai vencer, Dr. Tancredo Ne
ves, que estudem, através das suas equipes, meios do 
novo- GovernO ajudar a Mato Grosso receber bem, de 
braços abertos, esses patrícíos que querem vencer, abrin
do novos hQfizon_tes para a vida deles e dos seus filhos. 

Era o -qiie tinh_ã -~ dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa- · 
lavra ao nobre Senado_r Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Sena
dores: 

Em momento de reconhecidas dificuldades por que 
passa o Sistema Financeiro da Habitação, no qual as fór
mulas as mais diversas são tentadas para minimizar a 
~ria crise que atinge, não apenas os mutuários, mas as 
próprias entidades do Sistema, venho a esta tribuna para 
denunciar que em meu Estado, por questões de natureza 
pessoal, o BNH procura atingir ç:ntidades que, por seu 
passado, estavam a merecer respeito, apoio e solidarie
dade. Isto porque, baseado em processo nascido na 
Agência Regional, o Banco por ato de sua diretoria, de~ 
cretou interv_ençã_o no INOCOOP-CENT.RAB, entidade 
privada de assessoria ao programa de Cooperativas Ha
bitacionais, alegando motivos e razões inteiramente di
vorciadas da realidade. 

Pois a vefdade é que, a grande razão para o pedido de 
intervenção é o fato de_terem sido afastados da socieda
de_, por decisão do próprio Banco, o Gerente e o Gerente
Adjunto d_a Ãgênciã de Belo Horizonte, em 1983, quan
do pretendiam, pelo mesmo expedie!lte ora acatado, in
tervir e apoderar-se da entidade. 

-Analisemos, ainda que, a vol dóiseaux as razões apre
sentadas e a verdadeira situação do CENTRAS. 

Alegou-se, para a decretação _da intervenção estado_de 
pré-insolvência, precária sitlÜição administrativa e finan
ceira, pela qual não poderia solucionar débitos, algumas 
de interesse imediato do BNH, obras paralisadas e falta 
de liquidação de Cooperativas Habitacionais. 

Entretanto, a entidade que se declara em pré
insolvência tem, só em caderneta de poupança, mais de 
duzentos milhões de cruzeiros, além de terrenos pró
prios; sua sitUação administrativa é tranqUila, não sendo 
-devedora de quem quer que seja e não foi criada para so
lucionar débitos de interesse do BN H. 

Não tem obras paralisadas, mesmo porque hâ três 
anos nada contrata, parte em virtude da crise, parte por
que a Agência não lhe dã obras, buscando a sua liqui
dação de maneira a __ mais injusta. 

No tocante à liquidação das Cooperativas, em todo o 
Brasil nem 25% delas foram liquidadas, pelas dificulda
des do programa no gel-a! e, em Minas, por culpa da pró
pria Agência, que atr_avês das que estão com programas 
encerrados, vem procurando manter uma tutela incom
patível com os tem pós de abertura por que passa o País. 

As dificuldades_estão na própria Agência- que atra
vés de seus responsáveis maiores, estão a cometer abuso 
de autoridade, diariamente, pela prática de atas conde
náveis, tais como retenções de verbas, liberação de recur
sos de contas correntes sem a participação de seus 
usuários, contrataçã-o de funcionários com recursos de 
Cooperativas com programas encerrados. 
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Além do mais, Sr. Presidente, é bom que se frise que a 
medida quer atingir Minas, pois, os demais íntegrantes 
do Sistema, ligados ao programa de Cooperativas, estão 
em séria .crise~-a gTãnde maioria sem as boas condições 
apresentadas pelo CENTRAS, 

E se atinge para atender sentimentos menores, gerados 
por motivOs mesquinhos que foram aceitos pela direção 
do Banco. 

Necessário q·ue esta, alertada para o erro a que foi in-.. 
duzida, levante a intervenção e procure verificarãs··ver~ 
dadeiras relações de sua Agência Regional com os vários 
seguimeritos do Sistema, para aí, sim, em ato de justiça, 
colocar o BNH em nosso Estado dentro_ dos padrões de 
convivência que se esperam de homens de bem e despi~ 
dos de sentimentos menos nobres, pois a vingança, a per
seguição e a mesc.]iliil.hez, jamais enéói:ttrãrão guarida, e 
serão, sempre, repelidas pela alma destemida do mineiro. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A I! UE SE REFERE O SR. AL- _ 
FREDO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

Belo Horizonte, 3 de setembro de 1984 
Ilmo. Sr. 
Dr. Nelson da Matta 
DO. Presidente do 
Banco Nacional da Habitação 
Av. República do Chite, 230 
20.039 ....:.... Rio- de Janeiro - RJ 

Senhor Presidente, 
Face a decisão da Diretoria do BNH em proceder a in

tervenção no INOCOOP-CEN1'RAB, c6riforme 980a. 
RO realizada em 16/agosto/84 e considerando os moti
vos- alegados e configurados no processo BNH nll 
28.918.001360/84-76, vimos respeitosamente expor a V. 
St o que se segue: --- ~-- --

- as razões apresentadas pela Agência Regional soli
citando a intervenção e acatadas pela Gerência da 
CPHA 8, levadas ao conhecimento da Diretoria, s~:o fru
to de má fé, com intuito intencional de se apoderar da 
sociedade, da qual o Gerente Regional, o Gerente Ad
junto c o Assessor da Gerência foram afastados por deci
são da diretoria anterior-dO "Banco, eis que integravam 
seu quadro de sócios, interferindo em sua vida adminis
trativa. Nessa ocasião a Agência Regional solicitara ao 
SNH a interYençào, negada pela antiga -diretoria que de
terminou, aillda, parã eviTai situações equívocas, o afas
tamento dos sócios acima referidos, e autoiizando a ven
da da sede social. 

Os motivOS alegados para o pedido de intervenção, 
são abaixo relatados e comentados. 

a) "Estado de pré~iitSõlvência": 
O CENTRAB tinha, na data da intervenção em Ca~ 

derneta de Poupança a importância de CrS 
240.000.000,00, suficientes, para atender, apenas com 
seus rendimentos mensais, todos os compromissos de 
custeio, eis que seu quadro de funcionários foi reduZido e 
sua direção limitãda a apenas um diretor. 

Possui, aindã_-o- CENTRAB, imóvel adquirido com re-
cursos próprios, avaliado em Cr$ 70.000.000,00. 

Não tinha o CENTRAS, na data da intervenção qual~ 
quer dívida de vulto, apenas as decorrentes de sua pró-
pria atividade. -

Destrói-se, assim, a alegada insolvência que só eXiste 
na cabeça dos inimigos da diretoria da entidade e que, 
por sinal, são elementos da Agência. 

A se aceitar como .. "insolvente" uma entidade que 
apresenta os números aciinã, o que dizer dos INO
COOP's que-nada possuem, cuja -Situaçãá-finailceíra é 
críticã-, como- ã.tfasOS de pagamentos -de vencimentos e 
que nãO foram objeto de me-didas idênticas. Porque a 
discriminação contra o CENTRA B? 

Apenas porque a AGSH é a única que acredita em so~ 
luções de força e,lamentalvelmente teve sua atitude ac_ei
ta pela Carteiia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ao invés de se procurar contratações, a- Agência 
Iirilitou-Se, nos -úliimos doze meses a se entender corri- o 
CENTRAB e seU congénere, mediante telex - dificul
tando, inclusive, recebimento de receitas contratadas. 

b) "Precária situaçãõ administrativa e financeira não 
tendo co_ndições de solucionar débitos e outros tantos 

-compromissos, muitos dos quais de interesse ímediato 
do BNH": Conforme já salientado, a sociedade não pos
SUi dé-bitos--- e não pode, por ser uma enü.da:de privada, 
solucíonar os de interesse Iriiediato do BNH- que aliás 
nãO são de riosso co-nheciiilento. Ao_ Bãnco _compete, se 
for o caso, liquidá~Ios. O que se entende, no entanto, é 
que a Agência- que sempre procuro1,1. "administrar" os 
programas, comprando terrenos, contra tanto projetas, e 
os repassando a entidades privadas, deixoU de ter essa 
autonomia, -quando a atual direção do CENTRAB sere
cusou- a permitir a continuação desse estado de coisas, 
daí nascendo o choque de interesses. 

Não tem o CENTRAB qualquer obra de Cooperativa: 
paralisada - pelo que o argumento é falso e fruto de ó
dip gratuito. 

As ações citadas são decor;entes_ de reclamações tra
balhistas- já que o CENTRAS, para se adaptar à crise, 
demitiu, ao longo dos dois últimos anos, aproximada
mente 100 funcionários. 

Existem sub judlce apenas l3 ações, as quaiS a maioria, 
em primeira instância, teve decisão favorável ao CEN~ 
TRAB e, as que não o tiveram já estão garantidas por 
depósito judicia[, não afetando, portanto, a situação fi
nanceira da sociedade, 

Acresce notar que uma delas, o Gerente Adjunto foi 
testemunha da parte contrária, que era, inclusive, p8rin

-té·seu- e·jã julgada -favOi'ável ao CENTRAB. 
cl "Liquidação de Cooperativa Habitacional": 
Se v; Ex~ se der ao trabalho de consultar a CPHAB, 

verificará que no Brasil não foram liquidadas, atê esta 
data,- n-em 25% das CoOpératiVas cOril-Progi'ámas encer
rados, tais as dificUldades de toda a natureza que se ante-
põem a es-sa medida, não sendo, portanto, o CENTRAS, 
peça íso!ada desta engrenagem. 

Em Minas, a Agência Regional; incentivõU a criação 
de empresas de prestações de serviços de assistência so~ 
cial; gue têm recebido honorários tirados dos recursos de 
Cooperativas· em Liqu-idação, para desenvolvimento de 
condomínios. Tal atitude, dá vida útil maior às Coopera
tivas e dificulta a sua liquídação. 

D!! ;:r.cordo com os relatóriõs em poder do BNH, refe
rentes à líquidação -das Cooperativas pelo CENTRAB, 
verificará V. Ex• que a maioria das dificuldades encon
tradas estão localizadas na prOpria Agência, que não 
quer abrir mão de seij, .. suposto poder" sobre o progra
ma. 

d) "Outros argumentos'.': 

Entre outras razões apresentadas e aceitas, encontra
se pleito de Construtora, negado pelo CENTRAB, e in
centivada pela Agência, e já objeto de parecer da CO
Jl.)R desse Banco, alinhando-se de acordo com o posi
cionamento do CENTRAB. Verifica-se, assim, que esta
mos sendo punidos por defendermos os interesses da so
ciedade e com boa companhia do Jurfdico do SNH, e em 
discordância com a Agência Regional. Mas o fato é que 
contrariamos a Agência! 

Face_ao exposto e ao que de viva voz, queremos rela
tar a V. Ex•. julgamos de justiça, seja a medida de inter
venção revogada ou, então, suspensa por prazo razoável; 
qüatldo elementos isentos, indicados por V. Ex•, pode-
rão aquilatar as razões ora apresentadas_. 

Tal solicitação, se atendida, virá sanar o tratamento 
recebido pelo CENTRAB, seus dirigentes e Sócios, aos 
quais não foi permitido o direito de defesa, e irá dar a V. 
Ext uma visão mais segtira e abrangente áo tratamento 
dispensado às entidades do Sistema. 

Face à gravid.ade da medida, que atinge a todos os di
rigentes da sociedade, permitíamos-nos, após o exarrie 
por parte de V. Ex~. darmos conhecimento, no resguardo 
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de nossa dignidade, do presente documento a todos 
aqueles que, conhecendo nossa vida profissional, sur
preendidos pela medida do Banco, desejam se inteirar da 
verdade dos fatos. 

AtenCiosamente, - Fernando César Corrêa, Ex
Diretor Superintendente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Na presente 
sessão terminou o prazo para a apresentação de emendas 
aos Projetas de Resolução nlls 59, de 1984, da COmiSsão 
Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, e dá outras providências e 60, de 1984, 
da Comissão DiretOra, que altera o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n9 58, de 1972, e dâ outras providências. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, as 

matérias serão despachadas às Comissões de Consti
tUfção e Jlistíça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra-nll 10, de 1981 (n9 L529(79, na Casa de origem), que 
dispõ_e sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos_ ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e )55, de 
1981, das Comissõ_es: 

__,.de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nll 44, de 198! (n9 587 (79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anúncios e de comerciaís que não se· 
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob nlls 186 e 187, de 1983, das Coinfs":. 
sões: 

- de Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, Josê Lins e Lenoir Vargas; e 

- de FinaRças, favorável. 

3 

Votação, ein turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (n9 2:27 J15, na Casa de origem), cjue dis
põe condições a observar na renovação de contratos de 
atletas prOfissionais, e-dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Educaçilo e Cultura. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra nll 6_5, de 1979 (n~' 4.257 (77, na Casa de origem), que 
autoriza allellação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviá:fía Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a~37, 
de _1981, _das Comissões: 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 11' 
pronunciamento: contrário; 2~' pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 
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-de Flnanças, 1" pronunciamento; favorável; 2? pro-
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenârio. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto_de Lei da Câma
ra n9 14, de 1984 (n9 2.867 j76, na Casa de origem), que 
introduz modificações na Consolidação dils LeiS dOTra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de I" de maio 
de 1943, para o fim de assegurar estabilidade provisória 
à mulher trabalhadora que contrair núpcias, tendo 

PARECERES, sob n~>s 299 e 300, de 1984, das Comis
sões: 

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

-de Legislação Social, contrário. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n\1" 181, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e HUmberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 139, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga o Decreto-lei n"' 1.541, de 14 de abril de 1977 
(Lei das Sublegendas). 

7 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n~' 188, de 
1984, dos Senadores NelSon Carneiro e Humberto Luce
na, solicitandO, nOs termos do art. 371, e, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 

140, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redação do art. 250 e restabelece os arts. 252, 
253 e 254, todos da Lei n~' 4.73'Z,_de 15 de julho de 1965 
-- Código Eleitoral -, revogando o Decreto-lei n~> 

1.538, de 14 de abril de 1977. 

8 

Votação, em turno llnico (apreciação preliminarrlaju
ridicidade, nos termos do art. 296_ do Regimento Intei.:-
no), do Projeto de Lei da Câmara nl' 19, de 1979 (n~" 

1.511/75, na Casa de oriiem), que acrescenta parâgrafo 
ao art. 5~" da Lei n~> 3.807, -de 26 de agostO de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgâ'nica da PreVidência Social, alte
rada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 692 e 69J, de 1982, das Comis-
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injurídicidade dO 
Projeto e do Substitutivo da CoinisSão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

9 

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Se
nado n~' 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de 

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)-

Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva 
Federal, e dá outras providências, tençfo 

PARECERES, sob n9 23 a 25, de 1984, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça - 11' pronunciamento: 

contrário; 21' pronunciamento: pela constitucionalidade e 
juridiC!dade do Substitutivo da Comissão de FinanÇas; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo 
que oferece. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos.) 

DELIHERAÇÃO 

A Presidência da Comissão Mista de Orçarilento: 
Considerando o atraso na leitura da Mensagem nl' 80, 

de 1984 (CN) que encaminhou ao Congresso Nacional o 
Projeto de_ Lei Orçamentária da União para 1985; 

Considerando os aspectos técnicos para o processa-
mento, em tempo hábil, das Subvenções Sociais, pelo 
PRODASEN; 

Resolve: 
a) Alterar a data de entrega dos boletins de sub

venções sociais para 05 (cinco) de outubro do corrente 
anci, impreterivelmente; 

b) Fixar em 16 (dezesseis) de. outubro, o término do 
prazo para a apresentação de emendas perante a Com_is
são. 

Brasília, 26 de setembro de 1984.- João Alves, Presi
dente da Comissão Mista de Orçamento. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

211 Reunião, realizada em 18 de setembro de 1984 

Às dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecen
tos e oitenta e quatro, na Sala· de Reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, comparecem os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Presidente, Benedito Ferrei
ra, Passos Pôrto, Saldanha Derzi, Morvan Acayaba, 
Mauro Borges e Moacyr Duarte, reúne-se a Comissão 
do_ Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivojUstiffcado,_o_s Se
nhore,s Senadores Lourival Baptista, Guilherme Palmei
ra, Marcondes Gadelha, Alfredo Campos, Jutahy Maga
lhões e Gastão Müller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara ahertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
reUnião anterior, que ê dada como aprovada. 

Em seguida, o S"enhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Benedito Ferreira, que emite parecer fa
vorável ao Projeto de Lei do Senado n~" 065/84-DF, que 
"dispõe sobre o reposicionamento de servidores do Pla
no de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distri
to Federal, e dá outras providências". Posto em discus-
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s~o o parecer, e, em seguida, em votação, ê o mesmo 
aprovado por unanimidade. 

Continuando, o Senhor _PreSidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Mauro Borges, que emite parecer 
contrário ao Projeto de Lei do Senado n? 046/75, que 
.. proíbe o uso dos passeios públicos do Distrito Federal, 
e dá outras providências". Posto em discussão o parecer, 
e , em seguida, em votação, é o_ mesmo aprovado, tendo 
votado com restrições o Senador Benedito Ferreira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi~ 
nada pelo SenhOr Presidente, 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 
S• Reunião, realizada em 19 de setembro de 1984 

Âs onze horas do dia dezenove de setembro de mil no
vecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões, na ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena~ 
dores Almir Pinto, Presidente, Moacyr Duarte, Passos 
Pôrto e Mauro Borges, reúni-se a Comissão de Segu
rança Nacional. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Borhausen, Altevir Leal e Gas
tão Müller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Almir Pinto, declara aberta a reunião, e dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada: PI-Os-Seguindo, o Senhor Senador Almir Pinto 
concede a palavra ao Sr. Senador Passos Pôrto, que emi
te Pare~r con"trário ao Projeto de Lei do Senado n~" 
115/83, que. '~Restabelece direito aos servidores militares 
que se encontrem e ou passarem para inatividade". Pos
to em discurssão e, em seguida, em votação, é o parecer 
.do Relator aprovado pela Comissão. Continuando, o Sr._ 
Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Mauro Bor
ges, que emite parecer favorâvel, na forma da Emenda 
Substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, ao 
Projeto de Lei da Câmara n~' 80/84, qu~. "Fixa o efetivo 
da Polícja Militar do Território Federal de Roraima, e 
dá outras providências". Posto em discussão e, em segui
da, em votação, é o parecer do Relator aprovado, por 
unanimidade. Ainda com a palavra, Sr. Senàdor Mauro 
Borges emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câ
mara nl' 84/84, qu~, ''fixa o efetivo da Policia Militar do 
Território Federal do Amapá, e dá outras providência". 
Posto em discuSsão e, em sêguida, em votação, é o pare
cer do Relator aprovado, por unanimidade. Prosseguin-

-~ao·, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Passos Pôrto_, que emite parecer favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n~" t53f84, qu~. "autoriza a reversão ao 
Minicípio de São Fraiicisco do Sul, Estado de Santa Ca~ 
tarína, do terreno que menciona". Posto em discussão e, 
em segUida, em votação, é o parecer do Relator aprova
do, por unanimidade". -

Nada maíS havendo a tratar, o Sr. Presidente, encerra 
a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, 
Assistente da Comissão, a presente Ata, que, após lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 




